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Abstrak - Penggunaan internet di zaman sekarang bukanlah suatu hal yang baru lagi. Hampir di seluruh dunia
mengenalnya. Internet juga merupakan puncak dari suatu teknologi informasi pada penggunaannya di sebuah
komputer. Ini menjelaskan bahwa segala informasi dapat diperoleh secara elektronik dan dapat diakses di
manapun dan oleh siapapun. Dapat pula dikatakan bahwa website merupakan salah satu media informasi yang
paling efektif dan efisien. Oleh karena itu, penulis ingin memanfaatkan teknologi web untuk membuat suatu
halaman web informasi tentang informasi koperasi.Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu badan
keuangan bukan bank yang dapat memberikan solusi bagi para anggota yang memiliki usaha atau untuk
penambahan modal usaha. Kebutuhan akan pelayanan untuk para anggota tersebut perlu didukung oleh sistem
informasi yang handal dan dapat digunakan kapan saja dan di mana saja.Dengan menggunakan sistem
komputerisasi dapat membantu baik dalam segi pendaftaran anggota, manajemen data anggota, laporan data
anggota dan transaksi simpanan dan pinjaman anggota dengan benar dan dapat menerima keakurasian data
informasi serta keakurasian data pendaftar.Objek-objek gambar diolah menggunakan perangkat lunak Adobe
Photoshop dan dalam menggabungkan semua elemen itu termasuk skrip dari PHP MySQL menggunakan
perangkat lunak Adobe Dreamweaver CS3 sebagai perantara untuk gambar yang akan digunakan sebagai
template dari masing-masing tampilan halaman web koperasi ini.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Sistem Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu (K3I)
bertujuan untuk memberikan bantuan pinjaman dana
pada kaum ibu untuk modal usaha kecil atau usaha
home industri. Agar usaha yang dilakukan oleh kaum
ibu dapat berkembang dengan adanya bantuan modal
dari koperasi kesejahteraan kaum ibu (K3I).
Pada Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu sistem
koperasi masih sangat sederhana, Dan Pelayanan
simpan pinjam masih secara konvensional sehingga
dapat mengakibatkan kurang akuratnya data dan
sangat rentan terhadap kecurangan dan kredit macet.
Karena data simpan dan pinjam anggota tidak tercatat
dengan baik.
Melihat begitu pentingnya fungsi koperasi
simpan pinjam ini, maka diperlukan adanya sistem
informasi yang dapat menunjang kemudahan para
anggota koperasi dengan sistem informasi simpan
pinjam berbasis web pada Koperasi Kesejahteraan
Kaum Ibu (K3I), informasi dan akses simpan pinjam
dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja oleh
setiap anggota koperasi dengan menggunakan
komputer yang sudah terhubung dengan jaringan
internet. Sehingga sangat memudahkan para anggota
dalam memperoleh informasi dan melakukan transaksi

simpan dan pinjam, karena tidak perlu datang
langsung ke kantor koperasi bersangkutan. Banyak
keuntungan yang akan diperoleh seperti, tidak
membuang waktu dan biaya,
Informasi yang disampaikan pada Koperasi
Kesejahteraan Kaum Ibu yang digunakan pada saat
ini, masih dianggap kurang menyampaikan seluruh
aspek-aspek yang menyangkut koperasi ini. Sebagai
contoh, apabila seseorang ingin mengetahui program
atau promosi dalam koperasi yang sedang berjalan,
serta melakukan transaksi simpan pinjam di koperasi
haruslah berhubungan langsung pada koperasi
tersebut.
1.2. Maksud dan Tujuan
a. Memecahkan masalah yang sering dialami oleh
Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu dalam transaksi
simpan pinjam
b. Merancang sebuah website yang dapat membantu
anggota untuk mendapatkan informasi tentang
keanggotaannya secara online di internet.
c. Menyediakan kemudahan bagi masyarakat yang
ingin bergabung menjadi anggota koperasi.

2. LANDASAN TEORI
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2.1 Konsep Dasar sistem
Menurut Gerald dalam Mulyanto (2009:2)
mengemukakan bahwa ”Sistem adalah suatu jaringan
kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan,
berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu
kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu”.
Sistem informasi menerima masukan data,
instruksi dan mengolah data sesuai dengan perintah
untuk mengeluarkan hasilnya, ini merupakan sebagian
dari peristiwa yang terjadi pada sistem informasi.
Sistem informasi itu sendiri mempunyai sub-sub yaitu:
a. Sistem
Pendekatan sistem yang merupakan jaringan
kerja dari prosedur yang lebih menekankan urutanurutan operasi. Suatu prosedur adalah suatu
urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan
instruksi yang menerangkan apa yang harus
dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan
dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.
”Secara umum sistem dapat diartikan sebagai
kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi
untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu
kesatuan” (Mulyanto, 2009:1). Dapat disimpulkan
bahwa sistem merupakan himpunan atau grup dari
elemen atau komponen yang berhubungan atau
saling bergantung satu sama lain untuk mencapai
tujuan tertentu.
Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian saling
berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai
sasaran dan maksud. Berarti sebuah sistem
bukanlah seperangkat unsur yang tersusun secara
tak teratur, tetapi terdiri dari unsur-unsur yang
dapat dikenal sebagai saling melengkapi karena
mempunyai satu maksud, tujuan atau sasaran.
b. Informasi
Menurut Mulyanto (2009:12) mengemukakan
bahwa “Informasi merupakan salah satu sumber
daya yang sangat diperlukan dalam suatu
organisasi. Informasi adalah data yang diolah
menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih
berarti bagi yang menerimanya”.
Sedangkan sistem informasi menurut
Mulyanto (2009:27) merupakan “Suatu sistem
pengolahan data menjadi informasi dengan
menggunakan alat bantu pengambilan keputusan.
Sistem informasi mengandung arti bahwa
komputer mempunyai peranan yang sangat penting
dalam sebuah sistem informasi”.
2.2.

Konsep Dasar Program
Program adalah rangkaian instruksi-instruksi
untuk pelaksanaan suatu tugas. Jadi sistem informasi
simpan pinjam koperasi berbasis web adalah proses
mengimplementasikan urutan langkah atau prosedur
bentuk algoritma yang terstruktur, untuk menangani
sistem informasi simpan pinjam pada koperasi dengan
internet sebagai medianya.
Dalam program terdapat beberapa langkahlangkah yang harus dilakukan oleh seorang
programmer diantaranya adalah :
a. Pahami masalah dengan tepat.

b.
c.
d.
e.
f.

Identifikasi dan definisikan masalah.
Menentukan bentuk masukan atau input.
Menentukan bentuk keluaran atau output.
Memilih bahasa program.
Perancangan format tampilan input, process dan
output.
g. Menentukan modul-modul program
h. Penyusunan algoritma.
Program-program yang dibahas pada artikel ini
adalah peralatan-peralatan tambahan yang digunakan
penulis sehinga dapat mengembangkan konsep dasar
dari sistem yang telah dijelaskan di atas. Berikut
adalah program-program tersebut:
a. XAMPP
“XAMPP (X, Apache, MySQL, PHP and Pearl)
merupakan paket PHP yang berbasis open source
yang dikembangkan oleh sebuah komunitas open
source”. Nugroho (2008:74).
b. MySQL
“MySQL (My Structured Query Language) atau
yang biasa dibaca mai-sekuel adalah sebuah
program pembuat dan pengelola database atau
yang
sering
disebut
DBMS
(DataBase
Management System)”. Nugroho (2008:91),
Kelebihan MySQL adalah menggunakan bahasa
query (permintaan) standar SQL (Structured Query
Language).
c. PHP
PHP adalah bahasa pemrograman yang
memungkinkan para web developer untuk
membuat aplikasi web yang dinamis dengan cepat
dan mudah. PHP merupakan singkatan dari “PHP:
Hypertext Preprocessor”. PHP dirintis dan
diperkenalkan pertama kali sekitar tahun 1994 oleh
Rasmus Lerdorf melalui situsnya untuk
mengetahui siapa saja yang telah mengakses
ringkasan online-nya. (Gunawan, 2010).
PHP merupakan kependekan dari Hypertext
Preprocessor, merupakan bahasa script server side
yang disisipkan pada HTML. PHP dahulunya
merupakan proyek pribadi Rasmus Lerdorf, yang
digunakan pertama kalinya sebagai sebagai proyek
homepage pribadinya, oleh karena itu disebut PHP
(Personal Home Page). PHP merupakan software
Open Source, jadi PHP bisa digunakan oleh siapa
saja secara bebas tanpa harus membayar, dengan
kata lain PHP adalah gratis. PHP juga merupakan
software cross platform, jadi bisa berjalan dengan
baik pada windows dan unix ( linux ).
d. Adobe Dreamweaver
Adobe Dreamweaver adalah sebuah editor
web profesional yang digunakan untuk mendesain
dan mengelola situs Web atau halaman Web.
Dreamweaver paling sering digunakan oleh Web
designer
atau
Web
programmer
dalam
mengembangkan suatu situs Web. Hal ini
disebabkan area kerja, fasilitas, dan kemampuan
Dreamweaver yang makin powerful dan
menunjang
peningkatan
produktifitas
dan
efektifitas untuk mendesain atau membangun situs
web. Macromedia Dreamweaver 8 juga dilengkapi
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dengan fasilitas untuk manajemen situs yang
cukup.
Adobe
Dreamweaver
mempunyai
kehandalan, yaitu dengan editing visualnya dapat
mempermudah para pemakai untuk menciptakan
halaman web dengan cepat dan mudah tanpa harus
berlama-lama menuliskan baris-baris Hyper text
Markup Language (HTML).
Adobe Dreamweaver
juga memiliki
kemampuan yang mendukung pemrograman script
server side seperti Active Server Side (ASP), Java
Server Page (JSP), Coldfusion, ASP.Net dan PHP.
Adobe Dreamweaver
juga mendukung
pemrograman Client Side seperti HTML dan Java
Script.
2.3 Peralatan Pendukung (Tool System)
2.3.1 Unified Modelling Language (UML)
Menurut Widodo, etc. (2011:6) menjelaskan
bahwa UML singkatan dari Unified Modelling
Language yang berarti bahasa pemodelan standar.
Ketika kita membuat model menggunakan konsep
UML ada aturan-aturan yang harus diikuti. Bagaimana
elemen pada model-model yang kita buat
berhubungan satu dengan lainnya harus mengikuti
standar yang ada.
UML merupakan kesatuan dari pemodelan
yang dikembangkan oleh Booch, Object Modelling
Technique (OMT) dan Object Oriented software
Engineering (OOSE). Metode Booch sangat terkenal
dengan nama metode Object Oriented Design. UML
mendefinisikan diagram-diagram berikut :
a. Diagram Aktifitas (Activity diagram)
Menurut Munawar (2005b:108), “Activity
diagram adalah teknik untuk mendikripsikan
logika prosedural proses bisnis dan aliran kerja
dalam banyak kasus”. Activity diagram seperti
sebuah flowchart. Activity diagram menunjukan
tahapan, pengambilan keputusan dan percabangan.
Diagram ini sangat berguna untuk menunjukan
operasi sebuah objek dan proses bisnis.
b. Diagram Use case (Use Case Diagram)
Menurut Munawar (2005b:63) “Use Case
Diagram adalah deskripsi dari sebuah sistem
perspektif pengguna. Use case bekerja dengan cara
mendeskripsikan tipikal interaksi antara user
(pengguna) sebuah sistem dengan sistemnya
sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah
sistem dipakai”. Diagram use-case bersifat statis.
Diagram ini memperlihatkan himpunan use-case
dan aktor-aktor. Diagram ini terutama sangat
penting untuk mengorganisasi dan memodelkan
perilaku suatu sistem yang dibutuhkan serta
diharapkan pengguna.
c. Diagram Sekuen (Sequence Diagram)
Menurut Munawar (2005b:87), “Sequence
diagram digunakan untuk menggambarkan
perilaku pada sebuah skenario Sequence diagram
menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam
suatu urutan waktu”. Diagram ini secara khusus
bersosialisasi dengan use case. Sequence diagram
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memperlihatkan tahap demi tahap apa yang harus
terjadi untuk menghasilkan suatu use-case
diagram. Tipe diagram yang digunakan sebaiknya
digunakan di awal tahap desain atau analis karena
kesederhanaannya dan mudah untuk dimengerti.
d. Diagram Kelas (Class Diagram)
Menurut Munawar (2005b:68), “Class
Diagram adalah gambar grafis mengenai struktur
objek statis dari suatu sistem, menunjukkan classclass objek yang menyusun sebuah sistem dan juga
hubungan antara class objek tersebut”.
Sebuah Class memiliki tiga area pokok:
1) Nama, merupakan nama dari sebuah kelas
2) Atribut, merupakan property dari sebuah kelas.
Atribut melambangkan batas nilai yang
mungkin ada pada objek dari class
3) Operasi, adalah sesuatu yang bisa dilakukan
oleh sebuah class atau yang dapat dilakukan
oleh class lain terhadap sebuah class.
e. Diagram Deployment (Deployment Diagram)
Deployment diagram menunjukan tata letak
sebuah sistem secara fisik, menampakkan bagianbagian software yang berjalan pada bagian
hardware. Bagian hardware adalah node yaitu
nama untuk semua jenis komputasi. Ada dua tipe
node yaitu processor dan device. Processor adalah
node yang bisa mengeksekusi sebuah komponen
sedangkan device tidak. Device adalah perangkat
keras seperti printer, monitor dan perangkat keras
lainnya. Munawar (2005b:125).
Diagram ini memperlihatkan konfigurasi
saat aplikasi dijalankan (run-time). Memuat
simpul-simpul beserta komponen-komponen yang
ada
di
dalamnya.
Diagram
deployment
berhubungan erat dengan diagram komponen
dimana diagram ini memuat satu atau lebih
komponen-komponen. Diagram ini sangat berguna
saat aplikasi kita berlaku sebagai aplikasi yang
dijalankan pada banyak mesin (distributed
computing). Widodo, etc (2011: 12).
2.3.2. Entity Relationship Diagram (ERD)
Menurut
Marlinda
(2004:17),
“Entity
Relationship Diagram merupakan suatu model untuk
menjelaskan hubungan antara data dalam basis data
berdasarkan suatu persepsi bahwa real word terdiri
dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan
atau relasi antar objek-objek tersebut”. Relasi antara
objek dilukiskan dengan menggunakan simbol-simbol
grafis tertentu.
Model Entity Relationship adalah suatu
penyajian dan dengan menggunakan Entity dan
Relationship. Diperkenalkan pada tahun 1976 oleh
P.P.Chen.
Mengapa diperlukan model E – R :
a. Dapat menggambarkan hubungan antara Entity
dengan jelas.
b. Dapat menggambar batasan jumlah Entity dan
partisipasi antara Entity
c. Mudah dimengerti oleh pemakai
d. Mudah disajikan oleh perancang database
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Komponen-komponen yang terdapat di dalam Entity
Relationship Model :
a. Entity
Entity adalah yang dapat dibedakan dalam dunia
nyata di mana informasi yang berkaitan dengannya
dikumpulkan.
b. Relationship
Relationship adalah hubungan yang terjadi antara
satu lebih Entity. Relationship tidak mempunyai
keberadaan fisik, kecuali yang mewarisi hubungan
di antaranya.
c. Atribute
Adalah karakteristik dan Entity atau Relationship
yang menyediakan penjelasan detail tentang
Relationship tersebut.
d. Cardinality Ratio atau Cardinality
Cardinality ratio adalah menjelaskan hubungan
batasan jumlah keterhubungan satu Entity dengan
Entity lainnya atau banyaknya Entity yang
bersesuaian dengan Entity yang lain melalui
Relationship.
Jenis Cardinality Ratio :
1) Satu ke satu (one to one (1:1))
Tingkat hubungan dinyatakan satu ke satu jika
suatu kejadian pada entitas pertama hanya
mempunyai satu hubungan dengan satu
kejadian maupun satu hubungan dengan satu
kejadian pada entitas kedua. Demikian juga
sebaliknya, satu kejadian pada entitas yang
kedua hanya bisa mempunyai satu hubungan
dengan satu kejadian pada entitas yang
pertama.
2) Satu ke banyak (one to many (1:M))
Tingkat hubungan satu ke banyak (1:M) adalah
sama dengan banyak ke satu (M:I) tergantung
dari arah mana hubungan-hubungan tersebut
dilihat. Untuk satu kejadian pada entitas yang
pertama dapat mempunyai banyak hubungan
dengan kejadian yang kedua, sebaliknya
banyak kejadian pada entitas yang kedua hanya
bisa mempunyai satu hubungan dengan satu
kejadian pada entitas yang pertama.
3) Banyak ke banyak (many to many (M:N))
Tingkat hubungan banyak ke banyak terjadi
jika tiap kejadian pada sebuah entitas akan
mempunyai hubungan dengan kejadian pada
entitas lainnya, baik dilihat dari entitas yang
pertama maupun dilihat dari entitas yang
kedua.
e. Derajat Relationship
Derajat Relationship menyatakan jumlah Entity
yang berpartisipasi di dalam Relationship.
1) Unary Degree (derajat satu) adalah derajat
yang memiliki satu Relationship untuk satu
Entity.
2) Binary Degree (derajat dua) adalah derajat
yang memiliki satu Relationship untuk dua
buah Entity.
3) Ternary Degree (derajat tiga) adalah derajat
yang memiliki satu Relationship untuk tiga
atau lebih entity.

f. Participation Constraint
Menjelaskan apakah keberadaan suatu Entity
tergantung pada hubungannya dengan Entity lain.
Terdapat dua macam Participation Constraint,
yaitu :
1) Total Participation, yaitu keberadaan suatu
Entity tergantung pada hubungannya dengan
Entity lain. Di dalam diagram E – R
digambarkan dengan dua garis penghubung
antara Entity dan Relationship.
2) Partial Participation, yaitu keberadaan suatu
Entity tidak tergantung pada hubungan dengan
Entity lain. Di dalam diagram E – R
digambarkan dengan satu garis penghubung
antar Entity dan Relationship.
g. Representasi dari Entity set
Entity set direpresentasikan dalam bentuk table
dan nama unique. Setiap table terdiri dari sejumlah
kolom. Masing-masing kolom diberi nama yang
unique pula.
Entity set terdiri atas :
1) Strong Entity set, entity set yang satu atau
lebih atributnya digunakan oleh Entity set lain
sebagai key digambarkan dengan empat persegi
panjang.
2) Weak Entity set, Entity set dependent terhadap
strong Entity set. Keberadaan Entity tersebut
tergantung pada keberadaan entity lain. Entity
lain tersebut disebut identifying owner dan
Relationshipnya
disebut
identifying
Relationship. Weak selalu mempunyai total
participation constraint dengan identifying
owner. Weak Entity digambarkan dengan
persegi panjang bertumpuk.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Prosedur Sistem Informasi Koperasi Simpan
Pinjam
Prosedur sistem informasi koperasi simpan pinjam
pada Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu adalah sebegai
berikut :
a. Prosedur Pendaftaran Anggota
Pada prosedur ini, pengunjung dapat melakukan
pendaftaran untuk menjadi anggota di Koperasi
Kesejahteraan Kaum Ibu melalui halaman web
Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu dengan mengisi
kolom-kolom data pribadi lalu simpan data. Kemudian
bagian administrasi melakukan verifikasi pendaftaran
anggota dengan mengevaluasi status pekerjaan,
penghasilan dan tempat tinggal calon anggota. Jika
disetujui, calon anggota akan menerima email
pemberitahuan tentang persyaratan pembayaran
simpanan.
b. Prosedur Transaksi Simpanan Anggota
Pada proses ini, anggota melakukan pembayaran
simpanan wajib, simpanan pokok dan jenis simpanan
anggota yang lain sesuai ketentuan melalui ATM,
rekening bank atau datang langsung ke bagian
administrasi Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu secara
tunai.
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c.

d.

e.

f.

Jika anggota membayar melalui ATM atau rekening
membuka web Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu
bank,
anggota
harus
melakukan
verifikasi
kemudian melakukan pencetakan buku anggota.
pembayaran melalui halaman anggota web Koperasi g. Prosedur Cetak Laporan Rekapitulasi Simpanan Per
Kesejahteraan Kaum Ibu dengan mengisi nomor struk
Tahun
ATM atau nomor setoran bank dan mencetak bukti
Untuk melakukan pencetakan laporan rekapitulasi
penerimaan kas. Jika anggota membayar simpanan
simpanan per tahun, bagian administrasi membuka web
dengan tunai, bagian administrasi mengisi data
Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu, kemudian memilih
simpanan anggota dalam form simpanan anggota
kelompok koperasi dan tahun simpanan, kemudian
kemudian mencetak bukti penerimaan kas untuk
mencetak laporan rekapitulasi simpanan per tahun.
diberikan kepada anggota sebagai bukti penerimaan
simpanan anggota.
3.2. Tool Perancangan Sistem dengan Desain Sistem
Prosedur Transaksi Pinjaman Anggota
UML
Untuk melakukan pinjaman, anggota harus a. Use Case Diagram
mengajukan pinjaman terlebih dahulu melalui web
Use case diagram digunakan untuk
Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu dengan mengisi
mendeskripsikan apa yang seharusnya dilakukan
kolom jumlah pinjaman, jatuh tempo pembayaran,
oleh sistem. Use case diagram menyediakan cara
jumlah periode pinjaman dan jenis pengiriman uang
mendiskripsikan pandangan eksternal terhadap
pinjaman pada halaman anggota web Koperasi
sistem dan interaksi-interaksinya terhadap dunia
Kesejahteraan Kaum Ibu. Bagian administrasi
luar. Dengan cara ini diagram use case
kemudian melakukan pertimbangan pengajuan
menggantikan diagram konteks pada pendekatan
pinjaman dari anggota dengan melihat data simpanan,
konvensional.
status pinjaman yang sedang berjalan dan jumlah
pinjaman anggota yang diajukan. Jika pengajuan
pinjaman disetujui maka uang pinjaman yang
disetujui, bagian administrasi melakukan approval
pinjaman anggota dan mencetak bukti pengeluaran
kas untuk diberikan kepada anggota sebagai bukti
transaksi pinjaman anggota.
Prosedur Pembayaran Angsuran Pinjaman
Pada tahap ini, anggota dapat melakukan pembayaran
angsuran pinjaman dengan cara tunai, transfer melalui
ATM atau setor melalui bank ke nomor rekening
Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu. Jika anggota
membayar angsuran dengan cara tunai, bagian
administrasi mengisi data pembayaran angsuran
anggota dan mencetak bukti penerimaan kas untuk
diberikan kepada anggota dan arsip koperasi sebagai
bukti pembayaran angsuran pinjaman. Jika anggota
membayar angsuran dengan transfer ATM atau
setoran bank, anggota melakukan verifikasi
pembayaran angsuran melalui halaman anggota web
Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu dengan mengisi
nomor transfer atau nomor setoran dan mencetak
bukti penerimaan kas sebagai bukti pembayaran
angsuran.
Prosedur Cetak Laporan Data Anggota
Untuk mencetak laporan data anggota, bagian
administrasi membuka web Koperasi Kesejahteraan
Kaum Ibu kemudian melakukan cetak laporan data
anggota.
Prosedur Cetak Buku Anggota
Use Case Diagram Secara Umum
Untuk melakukan pencetakan buku anggota, anggota
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Gambar 1. Use Case Diagram Secara Umum

b. Activity Diagram
1) Activity Diagram Pendaftaran Anggota
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Gamabar 2. Activity Diagram Pendaftaran Anggota
2) Activity Diagram Input Transaksi Simpanan Anggota

Gambar 3. Activity Diagram Input Transaksi Simpanan Anggota

3) Activity Diagram Input Pengajuan Pinjaman Anggota
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Gambar 4. Activity Diagram Input Pengajuan Pinjaman Anggota

4) Activity Diagram Input Persetujuan Pinjaman Anggota

Gambar 5. Activity Diagram Input Persetujuan Pinjaman Anggota
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5) Activity Diagram Input Pembayaran Angsuran Pinjaman

Gambar 6. Activity Diagram Input Pembayaran Angsuran Pinjaman
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6) Activity Diagram Cetak Laporan

Gambar 7. Activity Diagram Cetak Laporan

7) Activity Diagram Cetak Buku Anggota

Gambar 8. Activity Diagram Cetak Buku Anggota

8) Activity Diagram Cetak Laporan Rekapitulasi Simpanan Per Tahun
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Gambar 9. Activity Diagram Cetak Laporan Rekapitulasi Simpanan Per Tahun

b. Deployment Diagram

Gambar 9. Deployment Diagram

c. Entity Relationship Diagram (ERD)
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ERD yang ada pada sistem ini sebagai berikut :

Gambar 10. Entity Relationship Diagram

d. Tampilan Web
Adapun tampilan-tampilan dari program yang
penulis rancang terdiri dari :
1) Halaman Beranda

Halaman beranda adalah tampilan yang
muncul di awal dari website yang pertama kali
dilihat oleh pengunjung web.
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Gambar 11. Tampilan Halaman Beranda
2) Halaman Buku Anggota
Pada halaman ini, pengunjung dapat
melihat

informasi tentang buku anggota. Tampilan
dari halaman ini:

Gambar 12. Tampilan Buku Anggota
3) Halaman Simpanan Anggota
Pada halaman ini, anggota dapat
melihat data simpanan anggota. Tampilan
dari halaman ini:
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Gambar 13. Tampilan Halaman Simpanan Anggota
4) Halaman Pendaftaran
Halaman ini dipergunakan untuk melakukan
pendaftaran secara online melalui web.

Gambar 14. Tampilan Halaman Pendaftaran

5) Halaman Login Anggota
Pada halaman ini, anggota dapat
melakukan login untuk masuk ke halaman
anggota. Tampilannya sebagaiberikut:
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Gambar 15. Tampilan Halaman Login Anggota
6) Halaman Login Administrator
Pada halaman ini, administrator dapat
melakukan login untuk masuk ke halaman
administrator. Tampilannya sebagai berikut:

Gambar 16. Tampilan Halaman Login Administrator
7) Halaman Ruang Administrator
Pada halaman ini, dikhususkan untuk
administrator website yaitu digunakan untuk
memperbaharui data-data yang berhubungan
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dengan sistem informasi simpan pinjam.
Tampilannya sebagai berikut :
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Gambar 17. Tampilan Halaman Ruang Administrator
8) Halaman Ruang Anggota
Pada halaman ini, dikhususkan untuk anggota
yaitu digunakan untuk memperbaharui data
pribadi anggota, melakukan pengajuan
pinjaman, dan melihat laporan pinjaman, buku

anggota dan laporan simpanan. Tampilannya
sebagai
berikut
:

Gambar 18. Tampilan Halaman Ruang Anggota
9) Tampilan Pinjaman
Halaman ini dipergunakan untuk melakukan
aktifitas pinjaman. Tampilannya sebagai
berikut :
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Gambar 19. Tampilan Pinjaman Anggota

e. Spesifikasi Hardware dan Software
1) Spesifikasi Hardware
Perangkat keras yang dimaksud di sini
adalah seperangkat alat atau elemen elektronik
yang dapat membantu sistem yang diusulkan
sehingga program yang diusulkan oleh penulis
dapat bekerja dengan baik. Perangkat keras
yang dibutuhkan dibagi atas dua bagian, yaitu
perangkat keras untuk web server dan
perangkat keras client.
Perangkat
keras
minimal
yang
diperlukan oleh server adalah sebagai berikut:
a) Processor
: Intel Core 2 Duo
2.7 GHz
b) Memory Size (RAM) : 2 GB (DDR 3)
c) Monitor
: SVGA Colour
15”
d) Harddisk
: 160 GB
e) Keyboard
: 107 Keys
f) Mouse
: Standard Mouse
Adapun perangkat keras minimal yang
diperlukan oleh client adalah sebagai berikut :
a) Processor
: Intel Pentium IV
1.86 GHz
b) Memory Size (RAM) : 1 GB (DDR 2)
c) Monitor
: SVGA Colour
15”
d) Harddisk
: 80 GB
e) Keyboard
: 107 Keys
f) Mouse
: Standard Mouse
2) Spesifikasi Software
Perangkat lunak adalah suatu rangkaian
atau susunan instruksi yang harus benar dengan
urutan-urutan yang benar pula. Keberadaan
perangkat lunak selalu menyertai perangkat
keras yang ada. Perangkat lunak yang
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dibutuhkan dibagi atas dua bagian, yaitu
perangkat lunak untuk web server dan
perangkat lunak untuk client.
Adapun perangkat lunak minimal yang
diperlukan untuk web server adalah sebagai
berikut :
a) Operating System
: Windows 7
Ultimate 64 bit
b) Bahasa Program
: PHP
c) Interpreter
: PHP 4 versi 5.2.4
d) Database Server
: MySQL Server
versi 5.0.45
e) Web Server
: XAMPP 1.6.4 for
Windows
f) Database Tools : PhpMyAdmin versi
2.11.1
Adapun perangkat lunak minimal yang
diperlukan untuk client adalah sebagai berikut :
a) Operating System
: Windows 9x/
ME / 2000/ XP
b) Browser
: Mozilla Firefox
3.01
f. Komponen Tambahan
Selain komponen sistem perangkat keras dan
perangkat lunak yang telah disebutkan sebelumnya
ada komponen tambahan yang dibutuhkan untuk
mendukung pembuatan website menggunakan PHP
dan MySQL. Perangkat lunak lainnya tersebut di
antara lain :
1) Adobe Dreamweaver, berfungsi sebagai media
untuk menuliskan scripts PHP. Contoh text
editor yaitu Notepad, PHPCoder, PHP Editor,
Adobe Dremweaver dan lain sebagainya.
Dalam penulisan skripsi ini, digunakan Adobe
Dreamweaver, karena sangat membantu dalam
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penggunaan menuliskan perintah-perintah PHP
yang sulit.
2) Browser, berfungsi untuk melihat tampilan
perintah-perintah PHP yang telah dijalankan di
web server. Contoh browser yaitu: Internet
Explorer, Netscape Navigator, Opera, Firefox
dan lain-lain. Dalam hal ini penulis
menggunakan Firefox.
3) Photo Editor, berfungsi untuk membuat
ataupun mengubah gambar. Dalam hal ini
penulis menggunakan Adobe Photoshop CS3.
4. PENUTUP
2.1. Kesimpulan
Berdasarkan riset yang telah dilakukan pada
Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu (K3I) Jakarta serta
mempelajari permasalahan yang dihadapi dan juga
solusi pemecahan, maka dapat diambil beberapa
kesimpulan yang dapat dirinci seperti di bawah ini :
a. Dengan menggunakan sistem komputerisasi dapat
membantu baik dalam segi pendaftaran anggota,
manajemen data anggota, laporan data anggota dan
transaksi simpanan dan pinjaman anggota dengan
benar dan dapat menerima keakurasian data
informasi serta keakurasian data pendaftar secara
detail.
b. Dengan sistem komputerisasi dapat mempermudah
pekerjaan serta dalam pengolahan data pendaftaran
anggota dapat lebih efektif.
c. Penerapan
sistem
terkomputerisasi
dapat
memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja
koperasi
serta
memenuhi
unsur
sistem
pengendalian internal yang baik pada perusahaan
sehingga berbagai kesalahan dan masalah yang
sebelumnya sering terjadi dapat diatasi.
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