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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dibahas tentang Analisa sistem dan Desain Sistem. 

Analisa sistem meliputi Analisa masalah, Analisa sistem yang akan dibangun, 

analisa kebutuhan, use case diagram, activity diagram, sequence diagram dan class 

diagram. Sedangkan desain sistem meliputi arsitektur sistem, desain interface dan 

desain database. 

3.1 Analisa Sistem 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan, sistem yang akan 

dibangun pada penelitian tugas akhir ini adalah sistem yang berbasis web 

application. Sistem akan berjalan pada perangkat Pc, notebook atau netbook. Sistem 

ini dibuat untuk mempermudah customer service, teller, dan manager atau pemilik 

koperasi simpan pinjam “Bina Usaha” di Kabupaten Ngawi dalam melakukan 

transaksi yang berhubungan dengan simpan pinjam dan akuntansi. Dengan adanya 

sistem informasi ini, user dapat melihat laporan transaksi setiap harinya sehingga 

dapat mengetahui alur uang keluar-masuk yang bermanfaat untuk keberlangsungan 

koperasi tersebut.  

Sistem yang digunakan oleh user di koperasi simpan pinjam “Bina Usaha” 

ini besifat offline. Sistem dirancang sedemikian rupa supaya customer service, 

teller dana manager atau pemilik koperasi dapat mencatat transaksi simpan pinjam 

dan akuntansi secara otomatis. Sehingga manager atau pemilik koperasi  dapat 

mengetahui laporan arus peredaran uang keluar-masuk dan catatan transaksi 

lainnya. 

3.1.1 Analisa Masalah 

Koperasi simpan pinjam “Bina Usaha” adalah koperasi yang melayani 

simpan pinjam uang bagi masyarakat yang membutuhkanya. Koperasi memiliki 

laporan pembukuan yang kompleks karena tidak hanya mencakup simpan pinjam 

namun disebuah koperasi juga meliputi laporan pembukuan akuntansi untuk 

mengetahui arus kas yang keluar-masuk. Pembukuan ini digunakan untuk menulis 

setiap transaksi yang terjadi didalam koperasi sehingga dapat memonitoring 

keberlangsungan suatu koperasi. Laporan pembukuan tersebut meliputi laporan 

data nasabah, investor, karyawan, aset koperasi, kemudian di dalam transaksi 
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koperasi meliputi simpan pinjam dan akuntansi yang juga meliputi jurnal, buku 

besar, neraca dan laba rugi. 

Akan tetapi Koperasi ini masih menggunakan cara manual dengan 

Microsoft excel untuk mendokumentasikan semua data yang berhubungan dengan 

aktifitas koperasi tersebut. Sehingga data yang dimiliki oleh koperasi rawan hilang. 

Selain rawan hilang, proses yang dilakukanpun kurang efisien karena belum adanya 

sistem yang terintegrasi mulai dari input data, pengolahan data hingga pembuatan 

laporan sehingga memperlama proses pekerjaan. Dengan sistem ini diharapkan 

dapat mempermudah pegawai koperasi dalam melakukan manajemen nasabah, 

karyawan, investor, asset barang, cetak buku tabungan, dan transaksi yang 

berhubungan dengan simpan pinjam dan akuntansi. 

3.1.2 Analisa Sistem Yang Akan Dibangun 

Sistem yang akan dibangun berupa aplikasi berbasis web yang 

menggunakan framework codeigniter dengan pola HMVC. Sistem ini difungsikan 

untuk tiga user yang memiliki peran berbeda-beda dalam penggunannya. 

Tabel 3.1 Tabel Kemampuan Aktor 

Aktor Kemeampuan 

Customer Service - Pencatatan aset barang koperasi 

- Pencatatan data nasabah 

- Melakukan transaksi simpan pinjam hanya sampai 

pinjaman tidak bisa mengakses pembayaran 

angsuran 

Teller - Dapat melakukan transaksi simpan pinjam 

- Dapat melakukan transaksi akutansi untuk keluar 

masuknya uang koperasi 

Manajer/pemilik/admin - Dapat mengakses semua fitur customer service dan 

teller 

- Pencatatan data karyawan 

- Pencatatan data investor 

- Membuat user untuk bisa mengakses sistem 

- Membuat kode akun untuk akuntansi 
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3.1.2.1 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja 

yang natinya dilakukan oleh sistem. Ada kebutuhan utama yang diperlukan sistem 

agar dapat berjalan dengan lancar[16]. Kebutuhan ini menjadi inti dari sistem 

dimana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka sistem tidak dapat berjalan dengan 

baik. Berikut adalah kebutuhan fungsional dari sistem:  

A. Sistem untuk customer service. 

1.  Manajemen Nasabah. 

 Pada fitur manajemen nasabah, user dapat memanajemen hal-hal yang 

berkaitan dengan nasabah.  

2.  Manajemen Aset Barang. 

 Pada fitur manajemen asset barang, user dapat memanajemen hal-hal yang 

berkaitan dengan asset barang. 

3.  Transaksi Simpan Pinjam 

 Fitur transaksi simpan pinjam yang bisa diakses oleh customer service 

hanya sampai pembuatan pinjaman tidak bisa mengakses pembayaran 

angsuran/ cicilan nasabah. 

B. Sistem untuk teller. 

1. Transaksi Simpan Pinjam 

 Fitur transaksi simpan pinjam digunakan untuk pencatatan transaksi 

pinjaman nasabah dan pembayaran angsuran/cicilan nasabah. 

2. Membuat Laporan Transaksi Simpan Pinjam 

 Fitur ini digunakan untuk mengeprint laporan dari transaksi simpan 

pinjam. 

3. Transaksi Akuntansi 

 Fitur transaksi akuntansi digunakan untuk mencatat segala hal transaksi 

dikoperasi termasuk simpan pinjam juga yang di setiap transaksi 

dilengkapi kode transaksi kode akun. 

4. Membuat Laporan Akuntansi 

 Fitur ini untuk mengetahui laporan akuntansi yang meliputi jurnal, neraca, 

buku besar dan laba rugi yang juga bisa diprint secara otomatis. 
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C. Sistem Manager/Pemilik  

1. Manajemen Karyawan 

 Pada fitur manajemen karyawan, user dapat memanajemen semua hal-hal 

yang berkaitan dengan karyawan 

2. Manajemen Nasabah 

 Pada fitur manajemen nasabah, user dapat memanajemen hal-hal yang 

berkaitan dengan nasabah 

3. Manajemen Investor 

 Pada fitur manajemen insvestor, user dapat memanajemen hal-hal yang 

berkaitan dengan investor 

4. Manajemen Aset Barang 

 Pada fitur manajemen asset barang, user dapat memanajemen hal-hal yang 

berkaitan dengan asset barang 

5. Transaksi Simpan Pinjam 

 Fitur transaksi simpan pinjam digunakan untuk pencatatan transaksi 

pinjaman nasabah dan pembayaran angsuran/cicilan nasabah. 

6. Membuat Laporan Transaksi Simpan Pinjam 

 Fitur ini digunakan untuk mengeprint laporan dari transaksi simpan 

pinjam. 

7. Transaksi Akuntansi 

 Fitur transaksi akuntansi digunakan untuk mencatat segala hal transaksi 

dikoperasi termasuk simpan pinjam juga yang di setiap transaksi 

dilengkapi kode transaksi kode akun 

8. Membuat Laporan Akuntansi 

 Fitur ini untuk mengetahui laporan akuntansi yang meliputi jurnal, neraca, 

buku besar dan laba rugi yang juga bisa diprint secara otomatis. 

9. Manajemen Kode Akun 

 Fitur manajemen kode akun, user dapat memanajemen kode akun untuk 

transaksi akuntansi. 

10. Manajemen User 

 Fitur manajemen user digunakan untuk memanejemen user customer 

service dan teller untuk bisa mengakses sistem. 
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3.1.2.2 Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional adalah fitur-fitur pelengkap yang menunjang 

kinerja sebua sistem dan mempunyai pengaruh yang tidak langsung[16]. Berikut 

adalah kebutuhan non fungsional yang ada dalam sistem: 

1. Kebutuhan perangkat keras (Hardware) 

2. Kebutuhan perangkat lunak (Software) 

3. Kebutuhan sumber daya manusia (Brainware) 

4. Informasi mengenai sistem. 

3.1.3 Diagram-diagram Kebutuhan 

3.1.3.1 Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah gambaran graphical dari beberapa atau semua 

actor, use case, dan interaksi diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem [17]. 

Use case diagram tidak menjelaskan secara detil tentang penggunaan use case, 

tetapi hanya memberi gambaran singkat hubungan antara usecase, aktor, dan 

sistem. Didalam use case ini akan diketahui fungsi - fungsi apa saja yang ada pada 

sistem yang dibuat. 

 

Gambar 3.1 Use Case Diagram 

3.1.3.2 Use Case Scenario 

Setiap use case diagram dilengkapi dengan skenario, use case skenario 

adalah alur jalannya proses use case dari sisi aktor dan system. Alur skenario inilah 

yang nantinya menjadi landasan pembuatan sequence diagram. Berikut adalah 

beberapa dari tabel skenario use case. 
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Tabel 3.2 Scenario mengelola managemen karyawan 

Identifikasi 

Nama Usecase Managemen Karyawan 

Tujuan Memanagemen data karyawan  

Deskripsi Dalam hal ini yang harus dicatat adalah nama, kelamin, tempat 

tanggal lahir, alamat rumah dan posisi perkerjaan. 

Aktor Manager/pemilik 

Skenario Utama 

Kondisi Awal: Sistem menampilkan menu utama  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Menampilkan pilihan menu pada 

halaman sistem. 

2. Klik menu managemen karyawan   

 3. Menampilkan form managemen 

karyawan  

4. customer service memanagemen 

data karyawan seperti tambah 

karyawan, update data karyawan dan 

delete karyawan. 

 

5. Klik tombol ok.    

 6. Sistem menerima data inputan atau 

updatean dan menyimpannya ke 

database. 

 7. Sistem memberikan info 

“managemen karyawan berhasil!”. 

8.Mendapatkan info “managemen 

karyawan berhasil!”. 

 

Kondisi Akhir: manager/pemilik berhasil mengupdate, menambah atau 

menghapus data karyawan. 

Tabel 3.2 merupakan use case scenario dari scenario mengelola 

managemen karyawan. Pada scenario ini aktor dapat mengelola dari data karyawan 

seperti create, update dan delete. 
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Tabel 3.3 Scenario mengelola managemen nasabah 

Identifikasi 

Nama Usecase Managemen Nasabah. 

Tujuan Memanajemen data nasabah 

Deskripsi Dalam hal ini yang harus dicatat adalah nama, kelamin, tempat 

tanggal lahir, alamat rumah dan no ktp. 

Aktor Customer service/manager 

Skenario Utama 

Kondisi Awal: Sistem menampilkan menu utama.  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Menampilkan pilihan menu pada 

halaman sistem. 

2. Klik menu managemen nasabah.  

 3. Menampilkan form managemen 

nasabah. 

4. customer service memanagemen 

data nasabah seperti tambah nasabah, 

update data nasabah dan delete 

nasabah. 

 

5. Klik tombol ok.    

 6. Sistem menerima data inputan atau 

updatean dan menyimpannya ke 

database. 

 7. Sistem memberikan info “managemen 

nasabah berhasil!”. 

8. Mendapatkan info “managemen 

nasabah berhasil!”. 

 

Kondisi Akhir: Customer service/manager berhasil mengupdate, menambah atau 

menghapus data nasabah. 

Tabel 3.3 merupakan use case scenario dari scenario mengelola 

managemen nasabah. Pada scenario ini aktor dapat mengelola dari data nasabah 

seperti create, update dan delete. 

 



22 

 

Tabel 3.4 Scenario mengelola managemen investor 

Identifikasi 

Nama Usecase Managemen investor. 

Tujuan Memanagemen data investor 

Deskripsi Dalam hal ini yang harus dicatat adalah nama, kelamin, tempat 

tanggal lahir, alamat rumah, jangka waktu investor. 

Aktor Manager 

Skenario Utama 

Kondisi Awal: Sistem menampilkan menu utama. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Menampilkan pilihan menu pada 

halaman sistem. 

2. Klik menu mangemen investor.  

 3. Menampilkan form managemen 

investor 

4. customer service memanagemen data 

investor seperti tambah investor, update data 

investor dan delete investor. 

 

5. Klik tombol ok.    

 6. Sistem menerima data inputan 

atau update dan menyimpannya ke 

database. 

 7.Sistem memberikan info 

“managemen investor berhasil!”. 

8. Mendapatkan info “managemen investor 

berhasil!”. 

 

Kondisi Akhir : Manager berhasil mengupdate, menambah atau menghapus data 

nasabah. 

Tabel 3.4 merupakan use case scenario dari scenario mengelola 

managemen investor. Pada scenario ini aktor dapat mengelola dari data investor 

seperti create, update dan delete. 
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Tabel 3.5 Scenario mengelola managemen aset barang 

Identifikasi 

Nama Usecase Managemen aset barang. 

Tujuan Memanagemen data asset barang 

Deskripsi Dalam hal ini yang harus dicatat adalah nama barang dan jumlah. 

Aktor Customer service/manager 

Skenario Utama 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan menu utama. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Menampilkan pilihan menu pada 

halaman sistem. 

2. Klik menu managemen asset barang.  

 3. Menampilkan form managemen 

asset barang 

4. customer service memanagemen data aset 

barang seperti tambah aset barang, update 

data aset barang dan delete aset barang 

 

5. Klik tombol ok.    

 6. Sistem menerima data inputan 

atau updatean dan menyimpannya ke 

database. 

 7.Sistem memberikan info 

“managemen aset barang berhasil!”. 

8. Mendapatkan info “managemen aset 

barang berhasil!”. 

 

Kondisi Akhir: Customer service/manager berhasil mengupdate, menambah atau 

menghapus data aset barang. 

Tabel 3.5 merupakan use case scenario dari scenario mengelola 

managemen aset barang. Pada scenario ini aktor dapat mengelola dari data aset 

barang seperti create, update dan delete. 
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Tabel 3.6 Scenario managemen kode akun. 

Identifikasi 

Nama Usecase Managemen Kode Akun  

Tujuan Memanagemen kode akun untuk transaksi akuntansi 

Deskripsi Dalam hal ini manajer membuat kode akun untuk transaksi 

akuntansi atau mengupdate 

Aktor Manager/pemilik. 

Skenario Utama 

Kondisi Awal :sistem menampilkan menu utama. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Menampilkan pilihan menu pada 

halaman sistem. 

2. Klik menu kode akun.  

 3. Menampilkan data kode akun 

4. Manager memanajemen data kode akun 

seperti tambah kode akun, update data kode 

akun dan delete kode akun. 

 

5. klik tombol ok.  

 6. Sistem menerima data inputan 

atau update dan menyimpannya ke 

database. 

 7.Sistem memberikan info 

“manajemen kode akun!”. 

8. Mendapatkan info “manajemen kode akun 

berhasil!”. 

 

Kondisi Akhir: Manager/pemilik berhasil mengupdate data kode akun. 

Tabel 3.6 merupakan use case scenario dari scenario mengelola 

managemen kode akun. Pada scenario ini aktor dapat mengelola dari data kode 

akun seperti create, update dan delete. 
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Tabel 3.7 Scenario membuat laporan transaksi simpan pinjam 

Identifikasi 

Nama usecase Membuat laporan transaksi simpan pinjam 

Tujuan Membuat laporan transaksi simpan pinjam. 

Deskripsi Teller atau manager dapat mencetak laporan transaksi simpan 

pinjam untuk manager 

Aktor Teller/Manager. 

Skenario Utama 

Kondisi Awal: Sistem menampilkan menu utama. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Menampilkan pilihan menu pada 

halaman  sistem. 

2. Klik menu lihat laporan transaksi simpan 

pinjam. 

 

 3. Menampilkan laporan transaksi 

simpan pinjam 

4. memilih hari, range tanggal atau bulan dan 

jenis laporan. 

 

1. Klik tombol cetak  

 6.Sistem mencetak laporan. 

7. Mendapatkan info “laporan berhasil 

dicetak!”. 

 

Kondisi Akhir: teller atau manajer mendapatkan laporan sesuai yang diinginkan. 

Tabel 3.7 merupakan use case scenario dari scenario cetak laporan simpan 

pinjam. Pada scenario ini aktor dapat mencetak laporan simpan pinjam sesuai 

dengan kebutuhan yang diinginkan. 
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Tabel 3.8 Scenario membuat laporan transaksi akuntansi 

Identifikasi 

Nama usecase Membuat laporan transaksi akuntansi 

Tujuan Membuat laporan transaksi simpan pinjam. 

Deskripsi Teller atau manager dapat mencetak laporan transaksi simpan 

pinjam untuk manajaer 

Aktor Teller/Manager. 

Skenario Utama 

Kondisi Awal: Sistem menampilkan menu utama. 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Menampilkan pilihan menu pada 

halaman  sistem. 

2. Klik menu lihat laporan transaksi simpan 

pinjam. 

 

 3. Menampilkan laporan transaksi 

akuntans 

4. memilih hari, range tanggal atau bulan dan 

jenis laporan. 

 

2. Klik tombol cetak  

 6.Sistem mencetak laporan. 

7. Mendapatkan info “laporan berhasil 

dicetak!”. 

 

Kondisi Akhir: teller atau manager mendapatkan laporan sesuai yang diinginkan. 

Tabel 3.8 merupakan use case scenario dari scenario cetak laporan transaksi 

akuntansi. Pada scenario ini aktor dapat mencetak laporan akuntansi sesuai dengan 

kebutuhan yang diinginkan. 
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Tabel 3.9 Scenario managemen user 

Identifikasi 

Nama Usecase Managemen User 

Tujuan Memanagemen data User 

Deskripsi Dalam hal ini yang harus dicatat adalah username dan sandi. 

Aktor Manager/pemilik 

Skenario Utama 

Kondisi Awal: Sistem menampilkan menu utama 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Menampilkan pilihan menu pada 

halaman sistem. 

2. Klik menu manajemen user  

 3. Menampilkan form manajemen user  

4. manager memanajemen data user 

seperti tambah user, update data user 

dan delete user. 

 

5. Klik tombol ok.    

 6. Sistem menerima data inputan atau 

updatean dan menyimpannya ke 

database. 

 7. Sistem memberikan info “manajemen 

user berhasil!”. 

8.Mendapatkan info “manajemen user 

berhasil!”. 

 

Kondisi Akhir: manager/pemilik berhasil mengupdate, menambah atau 

menghapus data user. 

Tabel 3.9 merupakan use case scenario dari scenario mengelola 

managemen user. Pada scenario ini aktor dapat mengelola dari data user seperti 

create, update dan delete. 
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Tabel 3.10 Scenario transaksi simpan pinjam 

Identifikasi 

Nama Usecase Transaksi simpan pinjam 

Tujuan Melakukan hal yang berkaitan transaksi simpan pinjam 

Deskripsi Dalam hal ini user bisa melakukan tambah peminjaman dan 

pembayaran angsuran. 

Aktor Customer service/teller/manager 

Skenario Utama 

Kondisi Awal: Sistem menampilkan menu utama 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Menampilkan pilihan menu pada 

halaman sistem. 

2. Klik menu simpan pinjam   

 3. Menampilkan form manajemen 

karyawan  

4. User memilih untuk menambah 

pinjaman dengan klik tombol tambah 

pinjaman. 

 

 6. Menampilkan pop up 

7. User mengisi nama peminjam baru 

dan klik cari 

 

 7. Sistem memberikan info jika nama 

tersebut sudah ada pinjaman ada 

keterangan ada tanggungan jika belum 

ada keterangan pilih. 

8. User klik tombol pilih   

 9. menampilkan form data anggunan 

peminjaman 

10. User menginputkan data anggunan 

peminjam 

 



29 

 

 1. Sistem akan menyimpan data ke 

database 

 2. Menampilkan menu awal simpan 

pinjam 

13.User menginputkan nama 

peminjam di search simpan pinjam 

 

 14. Menampilkan data peminjam 

15. Klik tombol cicilan  

 16. Menampilkan form pembayaran 

cicilan 

17. Klik tombol bayar cicilan  

 18. Menampilkan pop tagihan 

pembayaran cicilan 

19. Input jumlah yang dibayarkan 

peminjam, memilih transaksi dicetak 

atau tidak, jika uang lebih dijadikan 

kembalian atau diinputkan dipinjaman 

selanjutnya 

 

20. Klik tombol simpan  

 21. Data pembayaran cicilan akan 

tersimpan didatabase 

Kondisi Akhir: customer service/teller/manager berhasil menginput data 

pinjaman dan pembayaran angsuran. 

Tabel 3.10 merupakan use case scenario dari scenario transaksi simpan 

pinajm. Pada scenario ini aktor dapat melakukan peminjaman dan melakukan 

cicilan angsuran. 
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Tabel 3.11 Scenario transaksi akuntansi 

Identifikasi 

Nama Usecase Transaksi Akuntansi 

Tujuan Melakukan Transaksi dalam hal akuntansi 

Deskripsi Dalam hal ini yang harus dicatat adalah debit, kode akun, nilai 

transaksi dan kredit 

Aktor Manager/teller 

Skenario Utama 

Kondisi Awal: Sistem menampilkan menu utama 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 1. Menampilkan pilihan menu pada 

halaman sistem. 

2. Klik menu transaksi akuntansi   

 3. Menampilkan form transaksi 

akuntansi  

4. user memilih untuk menambah 

transaksi, lihat info transaksi  dan 

hapus transaksi. 

 

5. Klik tombol ok.    

 6. Sistem menerima data inputan atau 

updatean dan menyimpannya ke 

database. 

 7. Sistem memberikan info “transaksi 

berhasil!”. 

8.Mendapatkan info “transaksi 

berhasil!”. 

 

Kondisi Akhir: manager/teller berhasil menambah, melihat atau menghapus data 

transaksi akuntansi. 

Tabel 3.11 merupakan use case scenario dari scenario transaksi akuntansi. 

Pada scenario ini aktor dapat melakukan transaksi akuntansi dengan melakukan 

debit dan kredit sesuai dengan kode akun transaksi. 
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3.1.3.3 Activity Diagram 

Gambar 3.2 merupakan activity diagram dari manajemen karyawan. Proses 

dimulai dari aktor memilih fitur manajemen karyawan. Kemudian sistem Setelah 

aktor memilih menu manajemen karyawan, sistem akan menampilkan sebuah form 

manajemen karyawan. Kemudian aktor mengisi form tersebut dan menyimpanya 

selanjutnya sistem akan memvalidasi form yang sudah diisi apabila sesuai data akan 

disimpan jika tidak sesuai maka sistem akan kembali ke menu manajemen 

karyawan. 

 

Gambar 3.2  Activity diagram manajemen karyawan 

Gambar 3.3 merupakan activity diagram dari manajemen nasabah. Aktor 

memilih menu manajemen nasabah. Setelah aktor memilih menu manajemen 

nasabah, sistem akan menampilkan sebuah form manajemen nasabah. Kemudian 

aktor mengisi form tersebut dan menyimpanya selanjutnya sistem akan 

memvalidasi form yang sudah diisi apabila sesuai data akan disimpan jika tidak 

sesuai maka sistem akan kembali ke menu manajemen nasabah. 
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Gambar 3.3 Activity diagram manajemen nasabah. 

Gambar 3.4 merupakan activity diagram dari manajemen investor. Aktor 

memilih menu manajemen investor. Setelah aktor memilih menu manajemen 

investor, sistem akan menampilkan sebuah form manajemen investor. Kemudian 

aktor mengisi form tersebut dan menyimpanya selanjutnya sistem akan 

memvalidasi form yang sudah diisi apabila sesuai data akan disimpan jika tidak 

sesuai maka sistem akan kembali ke menu manajemen investor. 

 

Gambar 3.4 Activity diagram manajemen investor. 
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Gambar 3.5 merupakan activity diagram dari manajemen aset barang. Aktor 

memilih menu manajemen aset barang. Setelah aktor memilih menu manajemen 

aset barang, sistem akan menampilkan sebuah form manajemen aset barang. 

Kemudian aktor mengisi form tersebut dan menyimpanya selanjutnya sistem akan 

memvalidasi form yang sudah diisi apabila sesuai data akan disimpan jika tidak 

sesuai maka sistem akan kembali ke menu manajemen aset barang. 

 

Gambar 3.5 Activity diagram manajemen asset 

Gambar 3.6 merupakan activity diagram dari buat kode akun. Proses 

dimulai dari aktor memilih fitur manajemen kode akun. Setelah aktor memilih 

menu kode akun, sistem akan menampilkan from buat kode akun. Kemudian aktor 

mengisi form tersebut dan menyimpanya. Maka data akan disimpan di database 

 

Gambar 3.6  Activity diagram membuat kode akun 
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Gambar 3.7 merupakan activity diagram dari mencetak laporan simpan 

pinjam. Proses dimulai aktor memilih fitur cetak laporan simpan pinjam. Sistem 

akan menampilkan menu cetak laporan simpan pinjam. Kemudian aktor memilih 

kriteria laporan simpan pinjam yang akan dicetak. Sistem akan menampilkan 

laporan yang diinginkan aktor sesuai kriteria laporan yang diinputkan. Kemudian 

aktor menekan tombol cetak laporan. Maka sistem akan mencetak laporan tersebut 

tersebut. 

 

Gambar 3. 7 Activity diagram mencetak laporan simpan pinjam 

Gambar 3.8 merupakan activity diagram dari transaksi simpan pinjam. 

Proses dimulai dari aktor memilih fitur transaksi simpan pinjam. Setelah aktor 

memilih menu transaksi simpan pinjam, sistem akan menampilkan sebuah form 

transaksi simpan pinjam. Kemudian aktor mengisi form tersebut dan menyimpanya, 

selanjutnya sistem akan memvalidasi form jika data sesuai maka akan disimpan 

didatabase jika tidak maka akan kembali ke menu transaksi simpan pinjam. 



35 

 

 

Gambar 3.8 Activity diagram transaksi simpan pinjam 

Gambar 3.9 merupakan activity diagram dari mencetak laporan akuntansi. 

Proses dimulai aktor memilih fitur cetak laporan akuntansi. Sistem akan 

menampilkan menu cetak laporan akuntansi. Kemudian aktor memilih kriteria 

laporan akuntansi yang akan dicetak. Sistem akan menampilkan laporan yang 

diinginkan aktor sesuai kriteria laporan yang diinputkan. Kemudian aktor menekan 

tombol cetak laporan. Sistem akan mencetak laporan tersebut tersebut. 

 

Gambar 3.9 Activity diagram cetak laporan akuntansi 

Gambar 3.10 merupakan activity diagram dari transaksi akuntansi. Proses 

dimulai dari aktor memilih fitur transaksi akuntansi. Setelah aktor memilih menu 

transaksi akuntansi, sistem akan menampilkan sebuah form transaksi simpan 

pinjam. Kemudian aktor mengisi form tersebut dan menyimpanya, selanjutnya 
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sistem akan memvalidasi form jika data sesuai maka akan disimpan didatabase jika 

tidak maka akan kembali ke menu transaksi akuntansi. 

 

Gambar 3.10 Activity diagram transaksi akuntansi 

Gambar 3.11 merupakan activity diagram dari mengelola user. Proses 

dimulai dari aktor memilih fitur manajemen user. Setelah aktor memilih menu user, 

sistem akan menampilkan from untuk create, update dan delete user. 

 

Gambar 3.11 Activity diagram manajemen user 

3.1.3.4 Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan kelakuan 

objek pada use case dengan mendiskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang 

dikirimkan dan diterima antar objek. Dibawah ini merupakan sequence diagram 

dari sistem yang akan dikembangkan: 

Gambar 3.12 merupakan sequence diagram dari fitur aset barang. 
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Gambar 3.12 Sequence diagram mengelola aset barang 

Gambar 3.13 merupakan sequence diagram dari fitur nasabah. 

 

Gambar 3.13 : Sequence diagram mengelola nasabah 
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Gambar 3.14 merupakan sequence diagram dari fitur investor 

 

Gambar 3.14 : Sequence diagram fitur mengelola investor. 

Gambar 3.15 merupakan sequence diagram dari fitur karyawan. 

 

Gambar 3.15 Sequence diagram fitur mengelola karyawan 
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Gambar 3.16 merupakan sequence diagram dari fitur kode akun. 

 

Gambar 3.16 sequence diagram mengelola kode akun. 

Gambar 3.17 merupakan sequence diagram dari fitur user. 

 

Gambar 3.17 sequence diagram buat user 
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Gambar 3.18 merupakan sequence diagram dari fitur cetak laporan simpan 

pinjam. 

 

Gambar 3.18 sequence diagram cetak laporan simpan pinjam 

Gambar 3.19 merupakan sequence diagram dari cetak laporan transaksi 

akuntansi. 

 

Gambar 3.19 sequence diagram cetak laporan transaksi akuntansi 
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Gambar 3.20 merupakan sequence diagram dari transaksi akuntansi. 

 

Gambar 3.20 sequence diagram dari transaksi akuntansi 

Gambar 3.21 merupakan sequence diagram dari simpan pinjam. 

 

Gambar 3.21 sequence diagram dari transaksi simpan pinajm 
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3.1.3.5 Class Diagram 

Class diagram merupakan spesifikasi dari pengembangan dan desain 

berorientasi objek yang menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan 

objek beserta hubungan satu sama lain[17]. Berikut adalah penjelasan dari class 

diagram pada gambar : 

 

Gambar 3.22 Class diagram 
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3.1 Desain Sistem 

Desain Sistem adalah tahap setetah analisis dari siklus pengembangan 

sistem: pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk 

rancang bangun implementasi; menggambarkan bagaimana suatu sistem 

dibentuk[18].  

3.2.1 Arsitektur Sistem 

 

Gambar 3.23 Arsitektur system 

Gambar merupakan desain dari sistem informasi simpan pinjam dan 

akuntansi. Gambar diatas dibagi menjadi 3 user, yaitu : manager/pemilik, customer 

service dan teller. Sistem ini hanya menggunakan database lokal yang akan 

tersambung antar pc pengguna. Setiap user memiliki tugas tersendiri atau bagian 

sendiri oleh karena itu dibedakan menjadi 3 user, user customer service lebih 

bertugas kepada pencatatan non keuangan seperti penginputan pinjaman, data 

nasabah, data aset barang yang kemudian data akan disimpan didatabase untuk 

teller lebih kepencatatan keuangan seperti pembayaran angsuran, transaksi 

kasir/akuntansi, cetak laporan keuangan simpan pinjam dan akuntansi sedangkan 

manager bisa mengakses semua fitur teller dan customer service serta ada tambahan 
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fitur, yaitu : managemen kode akun, managemen user untuk customer service dan 

teller, dan managemen investor.  

 Dengan dipisahkan tugas-tugas antar user ini akan 

mempermudahkan kinerja koperasi agar lebih efisien jadi customer service hanya 

mempunyai hak mengakses fitur-fitur yang sudah ditentukan untuk customer 

service begitu pula dengan manager dan teller. Namun data yang disimpan tetap 

menjadi satu database sehingga meminimalisir kesalahan dalam pengoperasian 

koperasi. 

3.2.2 Desain Interface 

Pada sub bab ini, akan dijelaskan tentang rancangan interface dari sistem 

yang akan dibangun. Interface dibuat terlebih dahulu sebelum pembuatan sistem 

bertujuan agar mempermudah pembuatan sistem. Dalam pembuatan interface ini 

menggunakan aplikasi balsamiq. 

3.2.2.1 Login 

Halaman Login ini digunakan untuk melindungi riwayat user dan keamanan 

user karena harus melalui validasi username dan sandi untuk bisa mengaksesnya 

agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak mempunyai hak untuk mengakses 

sistem informasi koperasi simpan pinjam. Halaman login ini ditampilkan saat user 

mulai menjalankan sistem. 

Saat program dijalankan maka halaman pertama yang muncul adalah login. 

Kemudian user menginput username dan sandi yang sudah didaftarkan. Setelah 

menginput dan login berhasil maka user akan masuk ke dashboard sistem / halaman 

utama sistem. 

 

Gambar 3.24 Rancangan interface login 
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3.2.2.2 Beranda 

Halaman beranda ini hanya digunakan untuk menampilkan berapa jumlah 

data yang sudah masuk kedalam database koperasi simpan pinjam. Jumlah data 

yang yang ditampilkan disini, yaitu : jurnal, kredit, akun, nasabah, aset, karyawan 

dan investor. 

 

Gambar 3.25 Rancangan interface dashboard 

3.2.2.3 Peminjaman 

Halaman peminjaman ini digunakan untuk nasabah yang sudah terdaftar 

dikoperasi kemudian ingin melakukan peminjaman. user akan menekan tombol 

tambah pinjaman untuk menambahkan pinjaman nasabah. Setelah terisi syarat dan 

form peminjaman nasabah sudah terdaftar sebagai peminjaman yang mempunyai 

tanggungan dikoperasi. 

Nasabah yang akan melakukan pembayaran angsuran juga dilakukan di 

halaman peminjaman ini. User akan menekan tombol cicilan untuk melakukan 

proses pembayaran cicilan nasabah. 
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Gambar 3.26 Rancangan interface managemen peminjaman 

3.2.2.4 Tunggakan Pinjaman 

Halaman tunggakan peminjaman menampilkan data dari nasabah nasabah 

yang pembayaran angsurannya sudah melewati jatuh tempo atau telat pembayaran. 

Pada halaman ini akan diperlihtakan berapa kali nasabah telat membayar dan berapa 

jumlah total tagihan yang harus dibayarkan 

Pada halaman ini juga difungsikan untuk mencetak surat peringatan telat 

bayar bagi nasabah-nasabah yang sudah jatuh tempo atau telat membayar 

angusrannya. 

 

Gambar 3.27 Rancangan interface tunggakan pinjaman 

3.2.2.5 Kasir 

Halaman kasir ini menampilkan transaksi kasir/akuntansi yang terjadi di 

koperasi. Dalam halaman ini terdapata fitur, yaitu : tambah, detail dan hapus. Fitur 

tambah digunakan ketika user ingin melakukan transaksi kasir/akuntansi. Fitur 

detail digunakan untuk melihat detail transaksi sedangkan hapus digunakan untuk 

menghapus transaksi apabila terjadi kesalahan. 
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Gambar 3.28 Rancangan interface kasir 

3.2.2.6 Investor 

Pada fitur Managemen Investor ini, ditampilkan sebuah halaman yang berisi 

konten data investor dari koperasi. Dalam konten ini terdapat fitur, yaitu : tambah 

investor, edit, hapus dan search. Fitur tambah investor digunakan untuk menambah 

data investor baru, edit digunakan untuk merubah data investor jika ada kesalahan 

data yang sudah terinput, hapus digunakan untuk menghapus/mendelete data 

investor dari sistem, kemudian search digunakan untuk mencari data ketika 

diinputkan nama investor fitur search akan mencari data investor dengan nama 

sesuai yang diinputkan. 

 

Gambar 3.29 Rancangan interface managemen investor 
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3.2.2.7 Pelanggan 

Pada fitur pelanggan atau nasabah ini, ditampilkan sebuah halaman yang 

berisi konten data pelanggan atau nasabah yang terdaftar dikoperasi. Dalam konten 

ini terdapat fitur, yaitu : tambah pelanggan, edit, hapus dan search. Fitur tambah 

pelanggan digunakan untuk menambah data pelanggan baru, edit digunakan untuk 

merubah data pelanggan jika ada kesalahan data yang sudah terinput, hapus 

digunakan untuk menghapus data pelanggan dari sistem, kemudian search 

digunakan untuk mencari data ketika diinputkan nama pelanggan fitur search akan 

mencari data pelanggan dengan nama sesuai yang diinputkan. 

 

Gambar 3.30 Rancangan interface managemen pelanggan 

3.2.2.8 Karyawan 

Pada fitur Karyawan ini, ditampilkan sebuah halaman yang berisi konten 

data karyawan yang berkerja dikoperasi. Dalam konten ini terdapat fitur, yaitu : 

tambah karyawan, edit, hapus dan search. Fitur tambah karyawan digunakan untuk 

menambah data karyawan baru, edit digunakan untuk merubah data karyawan jika 

ada kesalahan data yang sudah terinput, hapus digunakan untuk menghapus data 

karyawan dari sistem, kemudian search digunakan untuk mencari data ketika 

diinputkan nama karyawan fitur search akan mencari data karyawan dengan nama 

sesuai yang diinputkan. 
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Gambar 3.31 Rancangan interface managemen karyawan 

3.2.2.9 Kode Akun 

Pada fitur kode akun ini, fitur ini digunakan pemilik/manager koperasi 

untuk memanagemen kode akun yang berfungsi sebagai id/kode transaksi dalam 

transaksi akuntansi. Dalam konten ini terdapat fitur, yaitu : tambah akun, edit, hapus 

dan search. Fitur tambah akun digunakan untuk menambah data kode akun baru, 

edit digunakan untuk merubah data kode akun jika ada kesalahan data yang sudah 

terinput, hapus digunakan untuk menghapus data kode akun dari sistem, kemudian 

search digunakan untuk mencari data kode akunketika diinputkan nama aset fitur 

search akan mencari data kode akun dengan nama sesuai yang diinputkan. 

 

Gambar 3.32 Rancangan interface kode akun 
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3.2.2.10 Managemen Aset 

Pada fitur Managemen Aset ini, ditampilkan sebuah halaman yang berisi 

konten data aset koperasi yang berisi tanggal beli aset, nama aset, harga satuan, 

jumlah aset, dan total harga aset. Dalam konten ini terdapat fitur, yaitu : tambah 

aset, edit, hapus dan search. Fitur tambah aset digunakan untuk menambah data aset 

baru, edit digunakan untuk merubah data aset jika ada kesalahan data yang sudah 

terinput, hapus digunakan untuk menghapus data aset dari sistem, kemudian search 

digunakan untuk mencari data ketika diinputkan nama aset fitur search akan 

mencari data aset dengan nama sesuai yang diinputkan. 

 

Gambar 3.33 Rancangan interface managemen asset 

3.2.2.11 Report 

Pada fitur report ini, fitur ini digunakan untuk user yang akan mencetak 

laporan dari transaksi simpan pinjam dan akuntansi yang sudah dilakukan koperasi 

dalam rentang periode tertentu. User akan memilih ingin mencetak laporan simpan 

pinjam atau akuntansi, yaitu : data pembayaran cicilan, data pinjaman nasabah, 

jurnal, buku besar, neraca dan laba-rugi kemudian memilih bulan dan tahun yang 

ingin dicetak langsung dari sistem. 
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Gambar 3.34 Rancangan interface report 

3.2.3 Desain Database 

Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file (table) 

yang saling berhubungan (dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer) dan 

sekumpulan program (DBMS) yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau 

program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file (table-tabel) tersebut. 

 

Gambar 3.35 Desain Database 


