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ABSTRAK

Koperasi Sekarsari adalah salah satu alternatif pegadaian yang terletak di 

Kabupaten Bondowoso. Barang-barang yang digadaikan pada Koperasi Sekarsari 

ini  bukan  merupakan  barang  mewah  melainkan  barang  kebutuhan  sehari-hari 

seperti  teko  dan  panci  sehingga  jumlah  transaksi  maupun  barang  gadai  yang 

disimpan oleh pihak Koperasi Sekarsari sangat banyak. Selain itu, mobilitas dari 

pemilik  Koperasi  cukup tinggi  yang menyebabkan kesulitan  dalam memonitor 

kinerja dari perusahaan.

Oleh sebab itu, untuk memecahkan permasalahan yang ada diatas, maka 

dibuatkanlah  sebuah  sistem  informasi  pegadaian  untuk  menangani  masalah-

masalah yang ada. Adapun penyelesaiannya yaitu dengan cara pemberian kode 

barang pada tiap-tiap barang gadai agar mekanisme pencarian dan pengambilan 

barang  digudang  lebih  cepat  dan  tepat  terutama  untuk  barang  yang  mirip. 

Kemudian  pembangunan  sistem  ini  berbasiskan  web sehingga  owner/pemilik 

tidak lagi kesulitan untuk memonitor kinerja dari tiap-tiap cabang.

Dengan  diterapkannya  sistem  ini,  dapat  mempercepat  mekanisme 

penyimpanan maupun pencarian barang jaminan di gudang. Selain itu,  pemilik 

dapat memonitor kinerja perusahaannya dengan cepat dan mudah.

Kata Kunci: Pegadaian, Sistem Informasi, Web.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi  Sekarsari  adalah  badan  usaha  yang  bergerak  di  bidang 

pegadaian. Koperasi Sekarsari menggunakan barang atau surat berharga lainnya 

sebagai  jaminan  atas  pinjaman  yang  diberikan.  Tapi  barang  yang  digunakan 

sebagai  jaminan  bukanlah  barang  mewah,  melainkan  barang  yang  digunakan 

sehari-hari, misal sepeda, poci, kompor, handphone. Saat ini, Koperasi Sekarsari 

merupakan salah satu alternatif dari pegadaian milik BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara) yang ada.

Saat ini Koperasi Sekarsari memiliki 3 kantor cabang di Bondowoso, dan 

tiap-tiap  cabang  memiliki  tempat  penyimpanan  barang  tersendiri.  Sistem 

peminjaman saat ini masih dilakukan secara manual, hanya menggunakan kertas 

rangkap  sehingga  pihak  manajemen  cukup  kesulitan  dalam  melakukan  rekap 

laporan  transaksi  harian  yang  akan  dilaporkan  kepada  pemilik  dari  Koperasi 

Sekarsari.  Sistem  pelunasan  pada  Koperasi  Sekarsari  ini  juga  menggunakan 

manual  dengan  memberikan  surat  bukti  gadai  dari  nasabah  kepada  kasir, 

kemudian  kasir  akan menghitung bunga,  biaya  administrasi  dan denda.  Proses 

perhitungan  yang  manual  sering  menyebabkan  terjadinya  kesalahan-kesalahan 

perhitungan  yang  dapat  merugikan  dari  pihak  nasabah  maupun  koperasi  itu 

sendiri.  Selain itu dampak dari  perhitungan yang manual  dapat  dirasakan pada 

1
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waktu beban puncak yaitu ketika awal cocok tanam ataupun menjelang hari raya, 

jumlah antrian yang cukup panjang menyebabkan pelayanan jadi menurun. 

Sistem penyimpanan barang ataupun surat berharga menggunakan kartu 

berwarna yang berbeda tiap tiga bulannya, hal ini dilakukan untuk mempermudah 

pencarian barang tersebut saat melakukan pelunasan pinjaman. Tetapi pencarian 

akan menjadi susah jika barang yang disimpan mencapai ratusan ataupun ribuan 

dan sejenis  karena selain mencari  berdasarkan warna juga mencocokan barang 

jaminannya agar tidak salah ambil.

Berdasarkan hal  diatas,  Koperasi  Sekarsari  memutuskan menggunakan 

sistem  informasi  untuk  mengatasi  masalah-masalah  yang  ada  seperti  update 

informasi transaksi terbaru dari tiap-tiap cabang, proses perhitungan manual yang 

dapat  merugikan  nasabah  dan  penggunaan  kartu  berwarna  sebagai  sistem 

penyimpanan barang. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan kinerja dari 

Koperasi Sekarsari bisa lebih optimal.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  dapat  kami 

simpulkan  beberapa  permasalahan  yang  muncul  dan  sedang  dihadapi  oleh 

Koperasi Sekarsari adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menyajikan suatu informasi dalam bentuk laporan secara cepat 

dari tiap-tiap cabang Koperasi Sekarsari?

2. Bagaimana  melayani  nasabah  dengan  cepat  dan  tepat  serta  resiko 

terjadinya kesalahan sangat kecil?
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3. Bagaimana menyimpan barang jaminan nasabah di gudang?

1.3 Batasan Masalah

Dalam  perancangan  dan  pembuatan  sistem  ini,  terdapat  beberapa 

pembatasan masalah, antara lain :

1. Sistem hanya digunakan untuk mencatat transaksi, mencetak laporan serta 

monitor kinerja tiap cabang.

2. Sistem ini dibangun dengan menggunakan media Web.

3. Sistem tidak menangani proses pelelangan barang.

4. Sistem tidak menangani proses pelunasan tidak atas nama sendiri.

5. Sistem tidak menangani proses surat gadai yang hilang

1.4 Tujuan

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah 

1. Merancang  dan  membangun  aplikasi  koperasi  gadai  untuk  menyajikan 

suatu informasi dalam bentuk laporan tabel maupun grafik.

2. Merancang  dan  membangun  aplikasi  gadai  untuk  melayani  nasabah 

dengan cepat dan tepat serta mengurangi terjadinya kesalahan.

3. Merancang dan membangun aplikasi koperasi gadai untuk mempermudah 

penyimpanan maupun pencarian barang jaminan di gudang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika  yang  digunakan  dalam  penulisan  Tugas  Akhir  ini  dibagi 

menjadi beberapa Bab dan Sub-Bab. Adapun pembagian Bab ini sebagai berikut:
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BAB I : PENDAHULUAN

Bab  ini  mengutamakan  perumusan  dan  penjelasan  masalah 

umum,  sehingga  dapat  diperoleh  gambaran  umum  mengenai 

seluruh  penlitian  yang  dilakukan  oleh  penulis.  Bab  ini 

menyangkut  beberapa  hal  yang  meliputi  :  Latar  Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan 

dilanjutkan dengan Sistematika penulisan Tugas Akhir.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memberikan uraian tentang teori yang digunakan dalam 

penyusunan tugas akhir antara lain. Menjelaskan tentang sistem 

gadai pada Koperasi Sekarsari, Website, AJAX

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Berisi  tentang  analisa  sistem  yang  lama  jika  ada  dan 

perancangan sistem yang akan dibuat.

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

Secara rinci berisi tentang rancangan-rancangan sistem terutama 

database dan implementasi rancangan sistem tersebut.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran dari perancangan dan pembuatan proyek ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam  menyelesaikan  permasalahan  pada  pembuatan  tugas  akhir  ini, 

terdapat beberapa landasan teori yang telah mendukung penerapan dari Rancang 

Bangun  Sistem  Informasi  Pegadaian  (Studi  Kasus  Koperasi  Sekarsari 

Bondowoso). Berikut ini dijelaskan masing-masing landasan teori secara detil.

2.1 Sistem Informasi

Sesungghnya  yang  dimaksud  dengan  sistem  informasi  tidak  harus 

melibatkan komputer. Menurut Sutabri (2003:26), "Sistem informasi adalah suatu 

sistem  didalam  suatu  organisasi  yang  memertemukan  kebutuhan  pengolahan 

transaksu  harian  yang  mendukung  fungsi  operasi  organisasi  yang  bersifat 

manajerial  dengan  kegiatan  strategi  dari  suatu  organisasi  untuk  dapat 

menyediakan  kepada  pihak  luar  tertentu  dengan  laporan-laporan  yang 

diperlukan". Sistem informasi yang menggunakan komputer biasa disebut sistem 

informasi berbasis komputer (Computer-Based Information System-CBIS).

Sistem informasi terdiri  dari  beberapa komponen yang disebut dengan 

istilah blok bangunan (building block). Blok bangunan tersebut adalah:

1. Blok masukan (input block)

Blok masukan  merupakan  data  yang masuk ke  suatu  sistem informasi, 

dapat  berupa  metode  dan  media  untuk  menangkap  data  yang  akan 

dimasukkan.

5
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2. Blok model (model block)

Blok model merupakan kombinasi dari prosedur, model, dan logika yang 

akan digunakan untuk memanipulasi data sehingga menghasilkan keluaran 

sesuai keinginan.

3. Blok keluaran (output block)

Blok keluaran merupakan produk informasi  yang berguna untuk semua 

tingkatan  manajemen  dan  semua  pemakai  sistem yang  dihasilkan  oleh 

sistem informasi.

4. Blok teknologi (technology block)

Blok teknologi  merupakan sebuah alat  di  dalam suatu sistem informasi 

yang digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan 

dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim keluaran dan membantu 

pengendalian dari ssitem secara keseluruhan. Blok teknologi mempunyai 3 

bagian utama yaitu brainware, software, dan hardware.

5. Blok basis data (database block)

Blok basis data merupakan kumpulan data-data yang saling berhubungan, 

tersimpan di dalam perangkat keras komputer dan untuk memanipulasinya 

harus menggunakan perangkat lunak tertentu.

6. Blok kendali (control block)

Blok  kendali  merupakan  blok  yang  memastikan  agar  sistem  informasi 

dapat  terhindar  dari  segala  sesuatu  yang  merusak  sehingga  sistem 

informasi dapat digunakan pada saat dibutuhkan.
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2.2 Website

Menurut  Sidik  dan  Pohan  (2007:1)  "World  Wide  Web (WWW),  lebih 

dikenal dengan  web,  merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai 

komputer  yang  terhubung  dengan  internet".  Web pada  awalnya  adalah  ruang 

informasi  dalam  internet,  dengan  menggunakan  teknologi  hyperteks,  pemakai 

dituntun  untuk  menemukan  informasi  dengan  mengikuti  link yang  disediakan 

dalam dokumen web yang ditampilkan dalam browser web.

Kini  internet  identik  dengan  web,  karena  kepopuleran  web sebagai 

standar interface pada layanan-layanan yang ada di internet, dari awalnya sebagai 

penyedia  informasi,  kini  digunakan  juga  untuk  komunikasi  dari  email  sampai 

dengan  chatting,  transaksi  bisnis  (commerce).  Kini  web  seakan  lebih  populer 

daripada  email,  walaupun  secara  statistik  email masih  merupakan  aplikasi 

terbanyak  yang  digunakan  oleh  pengguna  internet.  Web lebih  populer  bagi 

khalayak umum dan pemula, terutama untuk tujuan pencarian informasi.

Kode-kode  khusus  diciptakan  kedalam  dokumen  elektronik  ini, 

memungkinkan pemakai untuk meloncat dari satu dokumen ke dokumen lainnya 

pada  layar  dengan  hanya  memilih  sebuah  hyperlink.  Kemampuan  internet 

dimasukkan kedalam browser ini sehingga loncat dari satu dokumen ke dokumen 

lain, tidak lagi dari satu komputer saja, tetapi dapat meloncat ke dokumen lain 

yang letaknya pada komputer remote.

Seorang  peneliti  dapat  juga  mengirimkan  sebuah  file dari  komputer 

remote ke sistem lokalnya, atau login kedalam suatu sistem remote hanya dengan 

mengklik hyperlink, tidak perlu melalui mekanisme FTP atau Telnet. Jalan pintes 
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CERN digunakan sebagai dasar dari yang disebut sekarang dengan  World Wide 

Web,  berikut  server  dan  browser web-nya yang  sekarang  di-maintenance oleh 

World Wide Web Consortium (Sidik dan Pohan, 2007).

2.3 PHP

Menurut Kadir(2002), PHP singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. 

PHP merupakan  bahasa  berbentuk  skrip  yang  ditempatkan  dalam  server dan 

diproses di  server.  Hasilnya akan dikirim ke klien,  tempat  User menggunakan 

browser. Kelahiran PHP bermula saat Rasmus Lerdorf membuat sejumlah skrip 

Perl yang dapat mengamati siapa saja yang melihat-lihat daftar riwayat hidupnya, 

yakni pada tahun 1994. Skrip-skrip ini  selanjutnya dikemas menjadi  tool  yang 

disebut ”Personal Home Page”. Paket inilah yang menjadi cikal-bakal PHP. 

PHP adalah  server  side  scripting  environment yang  dapat  digunakan 

untuk membuat  dan menjalankan aplikasi-aplikasi  di  web server agar  menjadi 

lebih  interaktif  dan  programmable.  Dengan PHP, aplikasi-aplikasi  yang ada  di 

web  server benar-benar  akan  dijalankan  di  web  server tanpa  mengharuskan 

adanya  tambahan  atau  syarat  tertentu  untuk  sisi  client (web  browser).  PHP 

biasanya dijadikan sebagai modul dalam suatu web server agar bisa mengeksekusi 

file-file PHP yang tersedia di  web server. PHP dapat berjalan di hampir seluruh 

platform, open source, dan berlisensi Gnu Public License (GPL).

Sebagai tambahan untuk memanipulasi isi dari halaman web, PHP juga 

dapat mengirimkan HTTP  header yang dapat digunakan untuk  setting cookies, 

mengatur proses authentikasi dan me-redirect User. PHP juga mempunyai koneksi 
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dengan  banyak  database termasuk  dengan  ODBC  serta  berintegrasi  dengan 

beragam  librari  eksternal  yang  membantu  web  developer untuk  melakukan 

semuanya. PHP menyatu dengan halaman web sehingga tidak dibutuhkan aplikasi 

khusus untuk membuatnya. Secara sintaks PHP serupa dengan bahasa C dan Perl. 

Web developer tidak harus mendeklarasikan variabel sebelum menggunakannya 

dan dengan PHP mudah untuk membuat array dan hash (array berassosiasi).

Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman lain :

1. Bahasa  pemrograman  PHP  adalah  sebuah  bahasa  script  yang  tidak 

melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaanya.

2. Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana - mana dari 

mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan configurasi yang relatif 

mudah.

3. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya  milis - milis 

dan developer yang siap membantu dalam pengembangan.

4. Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah 

karena memiliki referensi yang banyak.

PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin 

(Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui 

console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah system.

2.4 MySQL

MySQL merupakan Database Management System (DBMS) yang sangat 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kompilasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Windows
http://id.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://id.wikipedia.org/wiki/Unix
http://id.wikipedia.org/wiki/Linux
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Developer&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Milis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Xitami&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lighttpd&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/IIS
http://id.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
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populer  dikalangan  pemrogram  web,  terutama  di  lingkungan  linux  dengan 

menggunakan  script PHP  dan  Perl.  (Welling  dan  Thomson,2001).  Software 

database ini  kini  telah  tersedia  juga  pada  platform sistem  operasi  windows. 

Kepopuleran  MySQL  dimungkinkan  karena  kemudahannya  untuk  digunakan 

cepat secara kinerja query, dan mencukupi untuk kebutuhan database perusahaan-

perusahaan skala menengah ke bawah.

Perangkat lunak basis data MySQL kini dilepas sebagai perangkat lunak 

manajemen basis data yang open source, sebelumnya merupakan perangkat lunak 

basis data yang  shareware.  Shareware adalah suatu perangkat lunak yang dapat 

didistribusikan secara bebas untuk keperluan penggunaan secara pribadi,  tetapi 

jika  digunakan  secara  komersial  maka  pemakai  harus  mempunyai  lisensi  dari 

pembuatnya.  Software  open  source menjadikan  perangkat  lunak  ini  dapat 

didistribusikan  secara  bebas  dan  dapat  dipergunakan  untuk  keperluan  pribadi 

ataupun komersial dilengkapi dengan source code dari perangkat lunak tersebut.

Tidak  sama  dengan  proyek-proyek  seperti  Apache,  dimana  perangkat 

lunak dikembangkan oleh komunitas umum, dan  hak cipta untuk kode sumber 

dimiliki  oleh  penulisnya  masing-masing,  MySQL dimiliki  dan  disponsori  oleh 

sebuah perusahaan komersial  Swedia MySQL AB, dimana memegang hak cipta 

hampir  atas  semua  kode  sumbernya.  Kedua  orang  Swedia  dan  satu  orang 

Finlandia yang mendirikan MySQL AB adalah:  David Axmark,  Allan Larsson, 

dan Michael "Monty" Widenius.

MySQL  adalah  Relational  Database  Management  System  (RDBMS) 

yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL (General Public License). 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_(Monty)_Widenius&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Allan_Larsson&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Axmark&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=MySQL_AB&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Swedia
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta
http://id.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
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Dimana  setiap  orang  bebas  untuk  menggunakan  MySQL,  namun  tidak  boleh 

dijadikan produk turunan  yang bersifat  closed  source  atau  komersial.  MySQL 

sebenarnya merupakan  turunan salah  satu  konsep utama dalam database  sejak 

lama,  yaitu  SQL  (Structured  Query  Language).  SQL  adalah  sebuah  konsep 

pengoperasian database,  terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan 

data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara 

otomatis.  Keandalan  suatu  sistem database  (DBMS)  dapat  diketahui  dari  cara 

kerja optimizer-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL, yang dibuat 

oleh user maupun program-program aplikasinya. Sebagai database server, MySQL 

dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan database server lainnya dalam query 

data.  Hal  ini  terbukti  untuk query yang dilakukan oleh  single  user,  kecepatan 

query MySQL bisa sepuluh kali lebih cepat dari PostgreSQL dan lima kali lebih 

cepat dibandingkan Interbase.

2.5 AJAX

Asynchronous JavaScript And XML  atau disingkat AJAX, adalah suatu 

teknik  pemrograman  berbasis  web  untuk  menciptakan  aplikasi  web  interaktif. 

(Garret,2005).  Tujuannya  adalah  untuk  memindahkan  sebagian  besar  interaksi 

pada komputer  web surfer, melaukan pertukaran data dengan server di belakang 

layar, sehingga halaman web tidak harus dibaca ulang secara keseluruhan setiap 

kali  pengguna melakukan perubahan. Hal ini  akan meningkatkan interaktivitas, 

kecepatan, dan usability. AJAX merupakan kombinasi dari :

1. XHTML (atau HTML) dan CSS untuk bahasa mark up dan tampilan.
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2. DOM  yang  diakses  dengan  client  side  scripting  language,  khususnya 

implementasi  ECMAScript  seperti  JavaScript  dan  Jscript,  untuk 

menampilkan  secara  dinamis  dan  berinteraksi  dengan  informasi  yang 

ditampilkan.

3. Objek  XMLHttpRequest  untuk  melakukan  pertukaran  data  asinkronus 

dengan  web server.  Pada  beberapa  framework dan  kasus  AJAX,  objek 

IFrame  lebih  dipilih  daripada  XMLHttpRequest  untuk  melakukan 

pertukaran data dengan web server.

4. XML  umumnya  digunakan  sebagai  format  untuk  pengiriman  data, 

walaupun  format  lain  juga  memungkinkan  seperti  HTML,  plain  text, 

JSON dan EBML.

Seperti  halnya  DHTML, LAMP, atau  SPA, AJAX bukanlah  teknologi 

spesifik, melainkan merupakan gabungan dari teknologi yang dipakai bersamaan. 

Bahkan,  teknologi  turunan/komposit  yang  berdasarkan  AJAX,  seperti  AFLAX 

sudah mulai bermunculan.

Teknologi  AJAX  memungkinkan  sebuah  aplikasi  berbasis  web  akan 

seinteraktif  aplikasi  berbasis desktop. Jika pada aplikasi  web sekarang ini  user 

perlu  me-refresh atau  me-load ulang  seluruh  halaman  web jika  ingin  melihat 

update data,  maka dengan menggunakan teknologi  AJAX ini  aplikasi  berbasis 

web hanya  me-load data  yang  akan  di-update tanpa  harus  me-load seluruh 

halaman web.

Perbedaan cara kerja antara web yang bekerja secara syncronus dan yang 

bekerja secara asyncronous tampak pada gambar 2.1 dan gambar 2.2.
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Berdasarkan  gambar  2.1  dan  gambar  2.2  terlihat  bahwa  web yang 

menggunakan teknologi AJAX hanya menggunakan 1 halaman web dengan me-

load data-data yang diperlukan dari server dengan menggunakan perantara AJAX.

AJAX menggunakan sebuah  objek  yang  bernama XMLHTTP Respon 

untuk  berkomunikasi  dengan  server,  kemudian  dengan  DOM  hasil  dari 

Gambar 2.1 Web yang bekerja secara Syncronus 
(Garret,2005)

Gambar 2.2 Web yang Bekerja Secara Asyncronus 
dengan AJAX (Garret,2005)
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permintaan tersebut ditampilkan pada halaman web yang diinginkan.

2.6 Pegadaian

Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang kegiatan 

utamanya menyediakan dana (pembiayaan) bagi masyarakat luas,   untuk tujuan 

konsumsi, produksi, maupun berbagai tujuan lainnya.  Pegadaian termasuk dalam 

kategori  lembaga  keuangan  karena  transaksi  pembiayaan  yang  diberikan  oleh 

Pegadaian  mirip  dengan  pinjaman  kredit  melalui  bank,  namun  diatur  secara 

terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam 

meminjam biasa (Susilo, dkk, 2000). Baik Bank maupun pegadaian memberikan 

pinjaman  kepada  masyarakat  dengan  membebankan  suatu  kontra  prestasi  atas 

penyerahan uang atau   balas jasa atas pinjaman yang diperolehnya dalam bentuk 

bunga atau sewa modal.

Menurut UU hukum perdata pasal 1150 ”Gadai adalah suatu hak yang 

diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang 

bergerak tersebut  diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang 

mempunyai  utang  atau  oleh  seorang  lain  atas  nama  orang  yang  mempunyai 

utang.”. Seorang yang mempunyai utang tersebut memberikan kekuasaan kepada 

orang  berpiutang  untuk  menggunakan  barang  bergerak  yang  telah  diserahkan 

untuk  melunasi  utang  apabila  pihak  yang  berutang  tidak  dapat  memenuhi 

kewajibannya pada jatuh tempo.

Ciri-ciri gadai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat barang bergerak dan bernilai ekonomis yang digadaikan.
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2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan.

3. Barang-barang yang digadaikan dapat ditebus/diambil kembali

4. Apabila barang itu sampai dilelang, maka pembiayaannya diambilkan 

dari  barang  yang  dilelang  dahulu,  sebelum diberikan  kepada  orang 

yang menggadaikan.

2.7 AD/ART Koperasi Sekarsari

Koperasi  Sekarsari  adalah  badan  usaha  yang  bergerak  di  bidang 

pegadaian. Koperasi yang berdiri tahun 1999 ini memiliki 3 cabang yang tersebar 

di Kabupaten Bondowoso.

Pemberian kredit jangka pendek pada Koperasi Sekarsari ini tidak ada 

nilai  minimumnya.  Jaminannya  berupa  benda  bergerak,  misal  alat  elektronik 

ataupun alat rumah tangga. Jangka waktu kredit  maksimum 3 bulan dan dapat 

diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal, biaya administrasi dan 

dendanya saja.

Berdasarkan Nomor Badan Hukum 125/BHnIIKDK.13.9nv199, Koperasi 

Sekarsari tidak ada penggolongan uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah 

sehingga prosentase pinjaman yang diberikan sama (Sekarsari,1999). Perhitungan 

pengembalian pinjaman menggunakan prosentase berdasarkan jumlah pinjaman 

pokok, selain itu jika nasabah telat melakukan pembayaran maka akan diberikan 

biaya tambahan berupa denda. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini.
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Keterangan:

UP = Uang Pinjaman

Y = Periode Sewa (Bulan)

Z = Sewa Modal/bulan (%)

R = Biaya Administrasi

Q = Denda (%)

UP+((Y ×Z×UP )+R+(UP×Q))



BAB III

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisa Permasalahan

Semakin berkembangnya anggota dari  Koperasi  Sekarsari,  menjadikan 

pihak manajemen kewalahan dalam mengatur para anggotanya. Saat ini Koperasi 

Sekarsari  memiliki  3  kantor  cabang  di  Bondowoso  dan  ratusan  anggota  yang 

sebagian besar berasal dari  petani dan pedagang pasar. Tiap-tiap cabang masih 

menggunakan  kertas  rangkap  untuk  melakukan  transaksinya  sehingga  pihak 

manajemen  koperasi  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  melakukan 

rekap laporan harian dan diberikan kepada pemilik.

Selain kesulitan dalam hal melakukan rekap laporan, pihak manajemen 

koperasi juga sering mengalami kejadian salah perhitungan, hal ini terjadi karena 

proses  perhitungan  terutama  perhitungan  untuk  pelunasan  pinjaman  masih 

menggunakan manual. Setiap nasabah yang akan melunasi pinjamannya datang 

terlebih dahulu ke bagian kasir dengan menyerahkan surat bukti gadai, kemudian 

pihak kasir  akan melakukan perhitungan biaya administrasi,  bunga dan denda. 

Setelah itu kasir memberitahukan kepada nasabah total uang yang harus dibayar, 

jika  nasabah  saat  itu  belum dapat  melunasi  pinjamannya  maka  nasabah  dapat 

melakukan  proses  perpanjangan  pinjaman  hanya  dengan  membayar  biaya 

administrasi, bunga dan denda tanpa harus melunasi pinjaman pokoknya.

Penyimpanan  barang  jaminan  pada  Koperasi  Sekarsari  menggunakan 

kartu berwarna, hal ini ditujukan untuk mempermudah proses pencarian barang, 

17
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tetapi pihak koperasi sering merasa kesulitan dalam hal pencarian barang, karena 

barang  yang  disimpan  hanya  berdasarkan  warna  maka  sering  sekali  terjadi 

kesalahan dalam mengambil suatu barang terutama barang yang sejenis.

3.2 Perancangan Sistem

Setelah  dilakukan  analisa  terhadap  sistem,  langkah  berikutnya  adalah 

perancangan sistem. Dimana dalam perancangan ini dapat memberikan tentang 

gambaran sistem yang dibuat.

Dalam  perancangan  sistem  ini,  alat  bantu  yang  digunakan  untuk 

merepresentasikan alur Sistem Informasi Gadai pada Koperasi  Sekarsari  antara 

lain, Diagram Alir (Flow Diagram) yang terdiri atas Diagram Aliran Dokumen 

(Document Flow Diagram) dan Diagram Aliran Sistem (System Flow Diagram), 

Diagram Aliran Data (DAD) serta Diagram Relasi Entitas (DRE) yang terdiri atas 

Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM).

3.2.1 Diagram aliran dokumen

Diagram Aliran Dokumen adalah suatu gambaran proses secara manual 

dalam  sebuah  sistem,  dimana  diagram  ini  menggambarkan  sistem  awal  mula 

dokumen dibuat hingga berakhir. Diagram Aliran Dokumen ini dibagi menjadi 4 

proses  yaitu:   Proses  Peminjaman/Pegadaian,  Proses  Pengembalian,  Proses 

Perpanjangan dan Proses Lelang.
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A. Aliran dokumen pegadaian

Proses  pegadaian terjadi  jika pegadai  sudah mendaftar  terlebih dahulu 

menjadi anggota. Proses ini dimulai dari pegadai yang ingin melakukan pinjaman 

uang dengan cara menggadaikan sebagian barangnya sambil menunjukkan kartu 

anggota. Setelah karyawan melakukan verifikasi data tentang status anggotanya 

maka  pegadai  dapat  memberikan  barang  yang  akan  digadaikan  dan  karyawan 

akan menentukan nilai taksir dari barang tersebut. Setelah itu, karyawan membuat 

tanda bukti gadai dengan rangkap tiga, pertama untuk pegadai sebagai bukti untuk 

proses  selanjutnya,  kedua  untuk  bagian  gudang  tempat  penyimpanan  barang 

gadainya dan ketiga sebagai arsip. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

Gambar 3.1 Aliran Dokumen Pegadaian
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3.1.

B. Aliran dokumen pengembalian

Proses  pengembalian  pinjaman  dimulai  saat  pegadai  datang  dan 

menyerahkan  kartu  anggota  beserta  tanda  bukti  gadainya  ke  bagian  kasir. 

Kemudian  bagian  kasir  melakukan  penghitungan  denda,  bunga  dan  biaya 

administrasi untuk ditagihkan kepada pegadai setelah itu menyerahkan tanda bukti 

gadai kepada pihak gudang untuk proses pengambilan barang dan diserahkan ke 

bagian  kasir.  Kemudian  pegadai  melakukan  pembayaran  sesuai  dengan 

perhitungan  kasir  sebelumnya.  Setelah  pembayaran  lunas,  bagian  kasir 

Gambar 3.2 Aliran Dokumen Pengembalian
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menyerahkan nota bayar beserta barang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar 3.2.

C. Aliran dokumen perpanjangan

Proses perpanjangan pinjaman dimulai saat pegadai datang pada bagian 

taksir  dan  menyerahkan  surat  bukti  gadai  untuk  dilakukan  pengecekan 

perpanjangan transaksi gadai. Jika juru taksir setuju maka kasir akan menghitung 

biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah tanpa pinjaman pokok nya. Setelah itu 

Gambar 3.3 Aliran Dokumen Perpanjangan
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pihak  kasir  akan  mencetak  surat  nota  bayar  dan  surat  bukti  gadai  baru  yang 

menandakan  bahwa nasabah  tersebut  telah  melakukan  perpanjangan  pinjaman. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.3.

D. Aliran dokumen lelang

Proses  lelang ini  hanya menentukan transaksi  mana yang sudah layak 

lelang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.4. 

Gambar 3.4 Aliran Dokumen Lelang
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3.2.2 Diagram aliran sistem

Dari  hasil  analisa,  ditemukan  urutan  proses  yang  terjadi  pada  sistem 

informasi  gadai  pada  Koperasi  Sekarsari  Bondowoso  yang  kemudian  akan 

digambarkan dengan aliran sistem. Pada penggambaran aliran sistem ini, bentuk 

penyimpanan data anggota digambarkan dengan 1 database.

A. Aliran sistem pegadaian

Pada  Gambar  3.5,  sistem  pegadaian  dimulai  saat  pegadai  yang  ingin 

melakukan  transaksi  pegadaian  yaitu  menggadaikan  barangnya  dengan  cara 

Gambar 3.5 Sistem Flow Pegadaian
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menunjukkan kartu anggota dan barang yang akan digadaikan ke bagian kasir. 

Setelah  bagian  kasir  melakukan  verifikasi  data  keanggotaannya,  barang  akan 

diserahkan ke bagian penaksir untuk dilakukan taksir barang. Setelah itu penaksir 

menentukan harga barang tersebut dan memberitahukan ke pegadai, jika setuju 

bagian kasir akan membuatkan surat gadai. Setelah itu bagian kasir menyerahkan 

surat gadai beserta pinjamannya kepada pegadai dan menyerahkan barangnya ke 

bagian gudang untuk disimpan.

B. Aliran sistem pengembalian

Gambar 3.6 Aliran Sistem Pengembalian
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Pada proses pengembalian pinjaman yang digambarkan dengan Gambar 

3.6, pegadai datang ke bagian kasir dan menyerahkan surat gadainya, setelah itu 

bagian kasir memeriksa jatuh tempo dari surat tersebut. Jika masih belum jatuh 

tempo, kasir akan menghitung semua denda, bunga dan biaya administrasi untuk 

ditagihkan ke pegadai. Kemudian kasir akan menghubungi bagian gudang untuk 

mengambil  barang  yang  sesuai  dengan  nomor  surat  gadai.  Setelah  semua 

pembayaran  lunas,  kasir  menyerahkan  barang  beserta  nota  pelunasan  kepada 

pegadai.

C. Aliran sistem perpanjangan

Gambar 3.7 Aliran Sistem Perpanjangan
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Pada proses perpanjangan pinjaman yang digambarkan dengan Gambar 

3.7,  pegadai  datang  ke  bagian  taksir  untuk  dilakukan  verifikasi  apakah 

transaksinya bisa diperpanjang. Jika transaksinya dapat dilakukan perpanjangan, 

maka bagian kasir akan memproses transaksinya kemudian mencetak surat nota 

bayar dan surat bukti gadai. 

D. Aliran sistem lelang

Pada  proses  sistem  lelang  yang  digambarkan  dengan  Gambar  3.8, 

manajer hanya melakukan verifikasi terhadap transaksi yang sudah jatuh tempo 

dan telah melewati waktu toleransi lelang. 

Gambar 3.8 Aliran Sistem Lelang



Gambar 3.9 Diagram Konteks Aplikasi Gadai Koperasi Sekarsari
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3.2.3 Diagram aliran data

Diagram Aliran Data (DAD) merupakan perangkat yang digunakan pada 

metodologi pengembangan sistem yang terstruktur. DAD dapat menggambarkan 

seluruh kegiatan yang terdapat pada sistem secara jelas berdasarkan hasil analisa 

yang  digambarkan  pada  aliran  sistem.  Selain  itu,  DAD  juga  mampu 

menggambarkan komponen dan aliran data antar komponen yang terdapat pada 

sistem yang dikembangkan.

A. Diagram Konteks Aplikasi Gadai Koperasi Sekarsari

Terdapat  tiga  entitas  pada  diagram  konteks  Rancang  Bangun  Sistem 

Informasi Pegadaian pada Koperasi  Sekarsari  Bondowoso antara lain Nasabah, 

Bagian Lelang dan Manajer. Diagram konteks dapat dilihat pada gambar 3.9.
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B. DAD level 0 aplikasi Gadai Koperasi Sekarsari

Diagram konteks didekomposisi menjadi DAD Level 0 yang terdiri dari 4 

proses utama yang terlihat pada Gambar 3.10. Keempat proses tersebut antara lain 

1. Proses Pegadaian

Proses  ini  pertama kali  digunakan oleh  juru taksir  untuk melakukan taksir 

barang  terhadap  barang  yang  akan  digadaikan,  kemudian  dilanjutkan  ke 

bagian kasir untuk diproses dan dilakukan cetak surat bukti gadai.

2. Proses Perpanjangan

Proses  ini  pertama  kali  digunakan  oleh  kasir  untuk  melakukan  proses 

Gambar 3.10 DAD Level 0 Aplikasi Gadai Koperasi Sekarsari
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perpanjangan pinjaman, kemudian oleh kasir akan dibuatkan surat nota bayar 

dan surat bukti gadai perpanjangan.

3. Proses Pengembalian

Proses ini digunakan oleh bagian kasir untuk melakukan proses pengembalian 

pinjaman, kemudian oleh bagian kasir akan dibuatkan surat bukti pembayaran 

yang menyatakan bahwa surat gadai tersebut telah ditebus.

4. Proses Pembuatan Laporan

Proses ini digunakan oleh manajer untuk melihat transaksi pinjaman ataupun 

perpanjangan per bulan baik berupa tabel maupun grafik.

3.2.4 Sitemap

Gambar 3.11 Site Map Website Koperasi Sekarsari
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Struktur  website Koperasi  Sekar  Sari  akan  tampak  bila  digambarkan 

dengan site map seperti gambar 3.11. Struktur paling atas pada site map website  

Koperasi Sekar Sari adalah halaman login, yang hanya menampilkan login screen 

website Koperasi Sekar Sari. Untuk lebih detilnya akan dijelaskan bagian-bagian 

dari website Koperasi Sekar Sari per modul.

A. Login

Login merupakan  halaman  pertama  kali  untuk  mengakses  website 

Koperasi Sekar Sari sebelum masuk ke halaman utama. Untuk dapat masuk ke 

halaman  utama,  pengguna  harus  didaftarkan  terlebih  dahulu,  secara  default 

seorang  administrator sudah  terdaftar  dengan  username admin  dan  password 

admin.

B. Home

Home adalah  struktur  utama pada  website Koperasi  Sekar  Sari.  Pada 

home terdapat  content dan  link-link dimana  content dan  link-link-nya  saling 

berkesinambungan. Home adalah menu utama dalam website Koperasi Sekar Sari. 

Di dalam home terdapat berbagai informasi yang ada di Koperasi Sekar Sari, salah 

satunya adalah menampilkan beberapa daftar  anggota terakhir  yang terletak di 

bagian kanan dari home.
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C. Profil

Profil adalah bagian dari website Koperasi Sekar Sari yang mempunyai 

sub-menu ubah  password.  Ubah  password terdapat pada semua grup pengguna 

yang berfungsi sebagai pengubah password pengguna tersebut.

D. Master

Master  adalah bagian dari rancang bangun sistem informasi pegadaian 

pada  Koperasi  Sekar  Sari  Bondowoso  yang  mengatur  konfigurasi-konfigurasi 

transaksi  maupun  sistem  tersebut.  Pada  bagian  ini,  terdapat  sub-bagian  yang 

mempunyai fungsi tertentu dan akan dijelaskan dibawah ini:

D.1 Master Anggota

Master  anggota  adalah  sub-menu  dari  menu  Master  yang  mempunyai 

fungsi untuk mengelola data-data anggota pada Koperasi Sekar Sari.

D.2 Master Grup Pengguna

Master  Grup  Pengguna  adalah  sub-menu  dari  menu  master  yang 

mempunyai  fungsi  membuat  grup  untuk  pengguna  yang  mengakses  website 

Koperasi Sekar Sari dan menentukan hak akses sehingga tidak semua pengguna 

dapat menikmati fitur-fitur dari website Koperasi Sekar Sari ini.

D.3 Master Pengguna

Master Pengguna adalah sub-menu dari menu Master yang mempunyai 

fungsi  untuk  mengelola  pengguna  website  Koperasi  Sekar  Sari  dengan 
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memasukkan  pengguna  tersebut  ke  dalam  grup  tertentu  sehingga  fitur  yang 

didapat tiap pengguna berbeda-beda.

D.4 Master Transaksi Kas

Master  Transaksi  Kas  adalah  sub-menu  dari  menu  Master  yang 

mempunyai  fungsi  mengatur  konfigurasi  serta  mendeklarasikan  nama-nama 

transaksi yang nantinya akan digunakan.

D.5 Master Libur Operasional

Master  Libur  Operasional  adalah  sub-menu  dari  menu  Master  yang 

menambahkan  hari  libur  dan  berfungsi  untuk  mengontrol  jatuh  tempo  dari 

transaksi peminjaman.

D.6 Master Setting Transaksi

Master Setting Transaksi adalah sub-menu dari Master yang mempunyai 

fungsi  untuk  mengatur  konfigurasi  dari  transaksi  peminjaman  seperti  biaya 

administrasi, persentase bunga per bulan, lama peminjaman.

D.7 Master Unit Pelayanan

Master Unit Pelayanan adalah sub-menu dari Master yang mempunyai 

fungsi untuk konfigurasi dari unit pelayanan/cabang itu sendiri.

D.8 Master Kategori

Master  Kategori  adalah  sub-menu dari  Master  yang  mempunyai  fungsi 

untuk mengklasifikasikan barang jaminan nasabah.
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D.9 Master Rak

Master Rak adalah sub-menu dari Master yang mempunyai fungsi untuk 

mendefinisikan nama rak yang akan digunakan untuk menyimpan barang jaminan 

dari nasabah.

D.10 Master Standar Barang

Master  Standar  Barang  adalah  sub-menu  dari  Master  yang  mempunyai 

fungsi  untuk  menentukan  standar  harga  barang  dan  perkiraan  nilai  taksir  dari 

barang jaminan nasabah.

E. Transaksi

Transaksi adalah bagian dari rancang bangun sistem informasi pegadaian 

pada Koperasi Sekar Sari Bondowoso yang mempunyai fungsi untuk melakukan 

semua kegiatan transaksi, adapun sub-menu dari menu transaksi adalah:

E.1 Transaksi Peminjaman

Transaksi  Peminjaman  adalah  sub-menu  dari  menu  Transaksi  yang 

mempunyai  fungsi  untuk  menangani  proses  peminjaman  dengan  cara 

menggadaikan barang,  kemudian sistem akan menentukan tanggal  jatuh tempo 

dan batas masuk ke pelelangan.

E.2 Transaksi Perpanjangan

Transaksi  Perpanjangan  adalah  sub-menu  dari  menu  Transaksi  yang 
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mempunyai  fungsi  untuk  menangani  proses  perpanjangan  dari  pinjaman  yang 

sedang aktif.  Proses perpanjangan ini dimulai dengan menunjukkan surat bukti 

gadai,  kemudian  petugas  akan  memeriksa  dan  menentukan  apakah  transaksi 

tersebut layak untuk diperpanjang atau tidak. Jika layak maka pegadai hanya perlu 

membayar  bunga  dan  dendanya  saja,  sedangkan  pokok  pinjaman  masih  sama 

seperti sebelumnya.

E.3 Transaksi Pengembalian

Transaksi  Pengembalian  adalah  sub-menu  dari  menu  Transaksi  yang 

mempunyai  fungsi  untuk  menangani  proses  pengembalian  dari  pinjaman  yang 

sebelumnya telah dilakukan. Proses pengembalian ini dengan menunjukkan bukti 

transaksi peminjaman kepada petugas kemudian setelah petugas memeriksa dan 

valid maka sistem akan menghitung total semua yang harus dibayar dari biaya 

administrasi, bunga per bulan hingga denda.

E.4 Transaksi Kas

Transaksi Kas adalah sub-menu dari menu Transaksi yang mempunyai 

fungsi untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi baik dari transaksi 

peminjaman maupun transaksi pengembalian.

F. Laporan

Laporan adalah bagian dari rancang bangun sistem informasi pegadaian 

pada  Koperasi  Sekar  Sari  Bondowoso  yang  mempunyai  fungsi  untuk 

menampilkan laporan, adapun laporan yang dapat ditampilkan adalah:
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F.1 Laporan Lelang

Laporan Lelang adalah sub-menu dari menu Laporan yang mempunyai 

fungsi untuk menampilkan daftar barang yang telah melewati  jatuh tempo dan 

telah memasuki ke daftar lelang, kemudian hasilnya dapat dicetak.

F.2 Laporan Anggota

Laporan Anggota adalah sub-menu dari  menu Laporan yang berfungsi 

untuk  menampilkan  semua  daftar  anggota,  selain  itu  laporan  ini  dapat  juga 

menampilkan  daftar  anggota  dan  menampilkan  total  pinjaman  pada  periode 

tertentu.

F.3 Laporan Kas

Laporan  Kas  adalah  sub-menu  dari  menu  Laporan  yang  mempunyai 

fungsi untuk menampilkan transaksi kas pada periode tertentu dan dapat dicetak.

F.4 Laporan Pinjaman

Laporan Pinjaman adalah sub-menu dari menu Laporan yang mempunyai 

fungsi untuk menampilkan jumlah peminjam tiap hari pada bulan tertentu.

3.2.5 Diagram relasi entitas

Diagram  Relasi  Entitas  (DRE)  merupakan  suatu  desain  sistem  yang 

digunakan  untuk  mempresentasikan,  menentukan,  dan  mendokumentasikan 

kebutuhan-kebutuhan  untuk  sistem  pemrosesan  database.  Ada  2  bentuk  yang 

digunakan untuk menunjukan struktur database secara keseluruhan, yaitu bentuk 



Gambar 3.12 CDM Aplikasi Gadai Koperasi Sekarsari
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Conceptual Data Model (CDM) dan  Physical Data Model (PDM). DRE dalam 

bentuk CDM dapat dilihat pada Gambar 3.12.
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Gambar 3.13 PDM Aplikasi Gadai Koperasi Sekarsari
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Setelah  pendefinisian  atribut  dan  data  pada  masing-masing  kolom 

dilakukan pada perancangan CDM, maka perancangan tersebut dapat di-generate 

untuk menghasilkan Physical Data Model (PDM) yang dapat dilihat pada Gambar 

3.13. 

3.2.6 Struktur Tabel

Adapun struktur database yang akan digunakan untuk menyimpan data 

yang diperlukan antara lain: 

1.  Tabel Fitur Aplikasi

Primary Key : NoFitur

Foreign Key : -

Fungsi : Deklarasi halaman untuk keperluan hak akses grup.

Tabel 3.1 Struktur Objek Fitur Aplikasi.

No Kolom Tipe Data Deskripsi

1 NoFitur smallint 6 PRIMARY_KEY

2 NamaAplikasi varchar 100 -

3 NamaFitur varchar 100 -

4 Keterangan varchar 100 -

2.  Tabel Grup Fitur

Primary Key : -

Foreign Key : NamaFitur

Fungsi : Mengelompokkan pengguna ke grup tertentu.
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Tabel 3.2 Struktur Objek Grup Fitur

No Kolom Tipe Data Deskripsi

1 NamaFitur varchar 100 FOREIGN_KEY

2 NamaAplikasi varchar 100 -

3 NamaGrup varchar 50 -

4 Granted tinyint 1 -

3.  Tabel Grup Pengguna

Primary Key : NamaGrup

Foreign Key : -

Fungsi : Deklarasi grup untuk pengguna.

Tabel 3.3 Struktur Objek Grup Pengguna

No Kolom Tipe Data Deskripsi

1 NamaGrup varchar 50 PRIMARY_KEY

2 Keterangan varchar 100 -

3 IsAktif tinyint 1 -

4.  Tabel Keanggotaan Grup

Primary Key : -

Foreign Key : NamaGrup, KodeKaryawan

Fungsi : Menyimpan data pengguna yang masuk kedalam grup.

Tabel 3.4 Struktur Objek Keanggotaan Grup

No Kolom Tipe Data Deklarasi

1 NamaGrup varchar 50 FOREIGN_KEY

2 KodeKaryawan varchar 5 FOREIGN_KEY
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No Kolom Tipe Data Deklarasi

3 Anggota tinyint 1 -

5.  Tabel Master Anggota

Primary Key : KodeAnggota

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan data keseluruhan anggota.

Tabel 3.5 Struktur Objek Tabel Master Anggota

No Kolom Tipe Data Deklarasi

1 KodeAnggota varchar 15 PRIMARY_KEY

2 NamaAnggota varchar 150 -

3 AlamatAnggota varchar 255 -

4 Kelurahan varchar 150 -

5 NoTelp varchar 15 -

6 NoHP varchar 15 -

7 NoKartuID varchar 150 -

8 JenisKartuID varchar 15 -

9 Keterangan varchar 255 -

10 IsAktif tinyint 1 -

11 TanggalDaftar date - -

6.  Tabel Master Karyawan

Primary Key : KodeKaryawan

Foreign Key : Cabang

Fungsi : Menyimpan data karyawan.
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Tabel 3.6 Struktur Objek Tabel Master Karyawan

No Kolom Tipe Data Deklarasi

1 KodeKaryawan varchar 5 PRIMARY_KEY

2 NamaKaryawan varchar 150 -

3 AlamatKaryawan varchar 255 -

4 Kelurahan varchar 150 -

5 Cabang varchar 3 FOREIGN_KEY

6 NamaLogin varchar 15 -

7 PassPengguna varchar 50 -

8 IsAktif tinyint 1 -

7. Tabel Master Libur Operasional

Primary Key : KodeLiburOperasional

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan data libur operasional

Tabel 3.7 Struktur Objek Master Libur Operasional

No Kolom Tipe Data Deklarasi

1 KodeLiburOperasional varchar 10 PRIMARY_KEY

2 TanggalLibur datetime - -

3 Keterangan varchar 255 -

8.  Tabel Master Setting Transaksi

Primary Key : KodeSettingTransaksi

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan data konfigurasi transaksi.
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Tabel 3.8 Struktur Objek Master Setting Transaksi

No Kolom Tipe Data Deklarasi

1 KodeSettingTransaksi varchar 1 PRIMARY_KEY

2 WaktuPinjamanMax integer 11 -

3 WaktuToleransiLelang integer 11 -

4 BiayaAdministrasiPinjaman float - -

5 DendaKeterlambatanBayar float - -

9.  Tabel Master Transaksi Kas

Primary Key : KodeTransaksiKas

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan data akun transaksi kas.

Tabel 3.9 Struktur Objek Master Transaksi Kas

No Kolom Tipe Data Deklarasi

1 KodeTransaksiKas varchar 5 PRIMARY_KEY

2 NamaTransaksiKas varchar 150 -

3 JenisTransaksiKas varchar 6 -

4 IsAktif tinyint 1 -

10. Tabel Master Unit Pelayanan

Primary Key : KodeUP

Foreign key : PenanggungJawab

Fungsi : Menyimpan data cabang unit pelayanan.
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Tabel 3.10 Struktur Objek Master Unit Pelayanan

No Kolom Tipe Data Deklarasi

1 KodeUP varchar 3 PRIMARY_KEY

2 Alamat varchar 255 -

3 Kelurahan varchar 150 -

4 Telepon varchar 15 -

5 PenanggungJawab varchar 5 FOREIGN_KEY

6 Aktif tinyint 1 -

11. Tabel Transaksi Kas

Primary Key : NoTransaksiKas

Foreign Key : KodeUP, KodeTransaksiKas, KodeKaryawan

Fungsi : Menyimpan data dari transaksi kas.

Tabel 3.11 Struktur Objek Transaksi Kas

No Kolom Tipe Data Deklarasi

1 NoTransaksiKas varchar 15 PRIMARY_KEY

2 KodeUP varchar 3 FOREIGN_KEY

3 TanggalTransaksi datetime -

4 NilaiTransaksi float -

5 KeteranganTransaksi varchar 255 -

6 NoReferensi varchar 150 -

7 KodeTransaksiKas varchar 5 FOREIGN_KEY

8 KodeKaryawan varchar 5 FOREIGN_KEY

9 NamaLogin varchar 15 -

12. Tabel Transaksi Pinjaman

Primary Key : NoSurat

Foreign Key : KodeAnggota, KodePenaksir, KodeUP
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Fungsi : Menyimpan data transaksi peminjaman.

Tabel 3.12 Struktur Objek Transaksi Pinjaman

No Kolom Tipe Data Deklarasi

1 NoSurat varchar 15 PRIMARY_KEY

2 NoSuratInduk varchar 15

3 KodeUP varchar 3 FOREIGN_KEY

4 TanggalPinjaman datetime - -

5 BiayaAdministrasi integer 11 -

6 DendaKeterlambatan integer 11 -

7 KodeAnggota varchar 15 FOREIGN_KEY

8 TanggalJatuhTempo datetime - -

9 TanggalLelang datetime - -

10 NamaItem varchar 255

11 NilaiItem float

12 StatusPinjaman varchar 15 -

13 Kodebarang varchar 11 FOREIGN_KEY

14 KeteranganPinjaman varchar 255

15 BungaPinjamanPerBulan integer 11 -

16 TanggalKembali datetime -

17 KodePenaksir varchar 5 FOREIGN_KEY

13. Tabel Master Standar Harga

Primary Key : id

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan standar harga dari barang jaminan nasabah

Tabel 3.13 Struktur Objek Master Standar Harga

No Kolom Tipe Data Deklarasi

1 id integer 11 PRIMARY_KEY
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No Kolom Tipe Data Deklarasi

2 NamaBarang varchar 255

3 NilaiStandar integer 11

4 NilaiTaksir integer 11

14. Tabel Master Taksir

Primary Key : ID

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan data taksir barang.

Tabel 3.14 Struktur Objek Master Taksir

No Kolom Tipe Data Deklarasi

1 ID integer 11 PRIMARY_KEY

2 NamaBarang varchar 255 -

3 Nilai float - -

4 NilaiTaksir float - -

15. Tabel Master Kategori

Primary Key : idKategori

Foreign Key : -

Fungsi : Menyimpan data kategori  barang jaminan nasabah

Tabel 3.15 Struktur Objek Master Kategori

No Kolom Tipe Data Deklarasi

1 idKategori integer 11 PRIMARY_KEY

2 NamaKategori varchar 255 -
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16. Tabel Master Rak

Primary Key : idRak

Foreign Key : idKategori, Cabang

Fungsi : Menyimpan data rak barang jaminan nasabah.

Tabel 3.16 Struktur Objek Master Kategori

No Kolom Tipe Data Deklarasi

1 idRak varchar 6 PRIMARY_KEY

2 Kapasitas varchar 255 -

3 Sisa integer 11 -

4 Keterangan integer 11 -

5 idKategori integer 11 FOREIGN_KEY

6 Cabang varchar 3 FOREIGN_KEY

3.2.7 Desain input output

Pada tahap ini, dilakukan perancangan input dan output yang digunakan 

sebagai media interaksi antara user dengan sistem .

A. Desain halaman login

Halaman Login pada Gambar 3.14 adalah halaman yang pertama kali 

muncul pada saat aplikasi dijalankan. Halaman ini digunakan user untuk masuk ke 

dalam aplikasi dengan mengisikan username dan password login pada kotak yang 

tersedia.  Pada  kotak  password,  karakter  asterik(*)  akan  ditampilkan  untuk 

menjaga privasi. 
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B. Desain halaman depan

Desain  halaman  depan  pada  Gambar  3.15  ini  ditampilkan  ketika 

pengguna berhasil  melakukan  login dari  halaman  login sebelumnya.  Selain itu 

halaman depan ini menampilkan menu-menu singkat yang bisa langsung menuju 

ke halaman yang diinginkan.

Gambar 3.14 Desain Halaman Login

Gambar 3.15 Desain Halaman Depan
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C. Desain halaman ubah password

Desain halaman ubah password yang ditunjukkan pada Gambar 3.16 ini 

berfungsi untuk mengubah  password dari akun pengguna itu sendiri.  Pengguna 

harus memasukkan password lama sebagai bukti kepemilikan akunnya, kemudian 

memasukkan  password baru  dan  password konfirmasi  yang  sama  untuk 

menghindari  kekeliruan  dalam  memasukkan  password baru.  Karakter  yang 

ditampilkan berupa lambang asterik(*) untuk menjaga keamanan

D. Desain halaman master anggota

Desain halaman master anggota ini merupakan tempat untuk mengatur 

para  anggotanya,  selain  itu  halaman  ini  juga  digunakan  sebagai  tempat 

pendaftaran anggota baru. Gambar desain master anggota ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.17.

Gambar 3.16 Desain Halaman Ubah Password
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E. Desain halaman master setting transaksi 

Desain  halaman  setting transaksi  ini  digunakan  untuk  konfigurasi 

transaksi  peminjaman  dan  transaksi  pengembalian  seperti  biaya  administrasi, 

denda, bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman serta batas toleransi untuk masuk 

lelang. Desain ini dapat dilihat pada Gambar 3.18 dibawah ini.

Gambar 3.17 Desain Halaman Anggota
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F. Desain halaman master libur operasional

Desain  halaman  libur  operasional  ini  digunakan  oleh  transaksi 

peminjaman untuk menghitung tanggal jatuh tempo dan waktu toleransi lelangnya 

agar tanggal tersebut tidak berbenturan dengan hari libur. Gambar desain halaman 

libur operasional dapat dilihat pada Gambar 3.19 dibawah ini.

G. Desain halaman master unit pelayanan

Gambar 3.18 Desain Halaman Setting Transaksi

Gambar 3.19 Desain Halaman Libur Operasional
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Desain halaman unit pelayanan ini digunakan untuk mengatur tiap-tiap 

unit pelayanan atau cabang seperti kode unit pelayanan, alamat, nomor telepon 

dan penanggung jawab. Desain ini dapat dilihat pada Gambar 3.20 dibawah ini.

H. Desain halaman master transaksi kas 

Gambar 3.20 Desain Unit Pelayanan

Gambar 3.21 Desain Master Transaksi Kas
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Desain halaman master transaksi kas ini yang nantinya digunakan oleh 

transaksi  kas  untuk  menghitung  keluar  masuknya  kas.  Pada  desain  ini,  hanya 

menentukan kode akun dari transaksi kas, nama serta jenis transaksinya. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.21.

I. Desain halaman master karyawan

Desain halaman master karyawan ini merupakan tempat untuk mengatur 

para pengguna, selain itu pengguna juga akan dimasukkan kedalam grup tertentu 

Gambar 3.22 Master Karyawan
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untuk membatasi  penggunaan aplikasi  ini.  Gambar desain master karyawan ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.22.

J. Desain halaman transaksi pinjaman  

Desain  halaman  transaksi  pinjaman  ini  terdapat  tiga  bagian,  yang 

pertama  berisi  tentang  detil  peminjam  dan  karyawan  yang  saat  itu  melayani 

seperti  nama, alamat serta nomor surat yang otomatis di  generate oleh sistem. 

Kemudian bagian kedua berisi  tentang detil  dari  barang yang akan digadaikan 

beserta tanggal jatuh tempo dan batas waktu lelangnya. Ketiga, merupakan daftar 

transaksi pinjaman keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 

3.23 dibawah ini. 

K. Desain halaman transaksi pengembalian

Desain halaman transaksi pengembalian ini digunakan oleh kasir untuk 

melayani anggotanya yang akan melakukan pelunasan terhadap pinjamannya dan 

mengambil  barang yang sebelumnya telah  digadaikan.  Pada  halaman  ini  kasir 

tidak melakukan penghitungan bunga, denda maupun biaya administrasi secara 

manual tapi proses penghitungan dilakukan oleh sistem. Untuk lebih jelas dapat 

Gambar 3.23 Desain Transaksi Pinjaman
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dilihat pada Gambar 3.24.

L. Desain halaman transaksi kas

Desain halaman transaksi kas ini digunakan untuk transaksi keluar 

masuknya kas, secara otomatis transaksi peminjaman atau transaksi pengembalian 

akan terjadi di transaksi kas tetapi jika ada proses keluar atau masuknya kas yang 

tidak secara otomatis dapat menggunakan halaman ini. Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada Gambar 3.25.

Gambar 3.24 Desain Transaksi Pengembalian



Gambar 3.25 Desain Halaman Transaksi Kas
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M. Desain halaman laporan lelang

Desain halaman laporan lelang ini berisi tentang daftar pinjaman yang 

sudah jatuh tempo atau yang sudah masuk ke pelelangan. Laporan ini mempunyai 

beberapa kolom yaitu nomor surat, tanggal lelang, nama barang, nilai barang dan 

nama anggota. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.26.

Gambar 3.26 Desain Halaman Laporan Barang Lelang
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N. Desain halaman laporan kas

Desain halaman laporan kas berisi tentang rekap data transaksi kas tiap 

bulan.  Halaman  laporan  ini  mempunyai  kolom  tanggal,  keterangan,  kode 

transaksi, nomor referensi, masuk dan keluar. Pada bawah sendiri sebelum tombol 

cetak terdapat baris yang berisi tentang total dari transaksi tersebut. Untuk lebih 

jelas dapat dilihat pada Gambar 3.27.

O. Desain halaman laporan anggota 

Desain halaman laporan daftar anggota ini berisi tentang seluruh daftar 

anggota.  Selain  itu  pemilik  juga  dapat  menampilkan  daftar  anggota  dengan 

menggunakan periode tertentu dan dapat juga menampilkan total pinjaman pada 

periode tertentu. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3.28.

Gambar 3.27 Desain Halaman Laporan Kas
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P. Desain halaman master grup pengguna

Desain halaman master grup pengguna ini digunakan untuk membatasi 

Gambar 3.28 Desain Halaman Laporan Daftar Anggota

Gambar 3.29 Desain Halaman Grup Pengguna
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hak  akses  tiap  pengguna.  Didalam  hak  akses  grup  terdapat  beberapa  daftar 

halaman yang nantinya bisa di set sesuai dengan kebutuhannya misal untuk grup 

kasir,  pengguna  tidak  boleh  mengakses  halaman  master  dan  laporan  maka 

halaman yang dicentang hanya transaksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 3.29 dibawah ini.

3.3 Desain Uji Coba Sistem

Pengujian  terhadap sistem dilakukan dengan cara  melakukan berbagai 

percobaan  terhadap  beberapa  menu utama untuk membuktikan  bahwa aplikasi 

telah sesuai dengan tujuan.

3.3.1 Perancangan uji coba transaksi taksir barang

Menu  taksir  barang  ini  digunakan  untuk  melakukan  taksir  barang 

nasabah.  Rancangan  uji  coba  yang  dilakukan  pada  halaman  Transaksi  taksir 

barang dapat dilihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17 Rancangan Uji Coba Transaksi Taksir Barang

ID Tujuan Input Output Hasil

1 Melakukan 
taksir 
barang dari 
nasabah

Nama Nasabah, 
Nama barang, 
kode barang, 
nilai barang dan 
keterangan

Menampilkan pesan 
sukses ketika transaksi 
sudah ditambahkan dan 
mencetak surat tunggu

3.3.2 Perancangan uji coba transaksi pinjaman

Rancangan uji  coba  yang dilakukan pada  halaman transaksi  pinjaman 

dapat dilihat pada Tabel 3.18.
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Tabel 3.18 Rancangan Uji Coba Transaksi Pinjaman

ID Tujuan Input Output Hasil

2 Melakukan 
konfirmasi 
transaksi 
pinjaman

Menekan 
tombol proses 
dan menekan 
tombol cetak

Menampilkan pesan 
sukses dan mencetak surat 
bukti gadai 

3.3.3 Perancangan uji coba transaksi perpanjangan

Rancangan uji coba yang dilakukan pada halaman transaksi perpanjangan 

dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19 Rancangan Uji Coba Transaksi Perpanjangan

ID Tujuan Input Output Hasil

3 Menampilka
n informasi 
detil dari 
transaksi 
yang akan 
diperpanjang

Menekan 
tombol deti 
pada transaksi 
yang akan 
diperpanjang

Menampilkan informasi 
detil transaksi pinjaman 
yang akan diperpanjang

4 Melakukan 
transaksi 
perpanjanga
n

Menekan 
tombol proses 
setelah itu 
menekan 
tombol cetak

Menampilkan detil 
transaksi baru dan jumlah 
uang yang harus dibayar

3.3.4 Perancangan uji coba transaksi pengembalian

Rancangan  uji  coba  yang  dilakukan  pada  halaman  transaksi 

pengembalian dapat dilihat pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20 Rancangan Uji Coba Transaksi Pengembalian

ID Tujuan Input Output Hasil
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5 Melakukan 
transaksi 
pengembalia
n

Memasukkan 
nomor transaksi 
dan menekan 
tombol "Lunas"

Menampilkan pesan 
sukses dan menampilkan 
tombol cetak untuk 
mencetak surat bukti 
pembayaran

3.3.5 Perancangan uji coba laporan lelang

Rancangan uji coba yang dilakukan pada halaman laporan lelang dapat 

dilihat pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21 Rancangan Uji Coba Laporan Lelang

ID Tujuan Input Output Hasil

6 Menampilka
n daftar 
transaksi 
yang sudah 
jatuh tempo

Inputan berupa 
tanggal hari itu 
yang didapat 
dari sistem

Menampilkan daftar 
transaksi yang sudah 
jatuh tempo

3.3.6 Perancangan uji coba laporan kas

Rancangan  uji  coba  yang  dilakukan  pada  halaman  laporan  kas  dapat 

dilihat pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22 Rancangan Uji Coba Laporan kas

ID Tujuan Input Output Hasil

7 Menampilk
an laporan 
kas per 
bulan

Memilih tahun 
dan bulan

Menampilkan laporan kas 
pada bulan yang telah 
ditentukan dan dapat 
dicetak

3.3.7 Perancangan uji coba laporan anggota

Rancangan uji coba yang dilakukan pada halaman laporan anggota dapat 
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dilihat pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23 Rancangan Uji Coba Laporan Anggota

ID Tujuan Input Output Hasil

8 Menampilk
an seluruh 
daftar 
anggota

Memilih 
radiobutton 
semua

Menampilkan seluruh 
daftar anggota dan dapat 
dicetak

9 Menampilk
an anggota 
yang 
terdaftar 
pada 
periode 
tertentu

Memilih 
radiobutton 
Anggota baru 
dan memilih 
periode tertentu

Menampilkan anggota 
yang terdaftar pada 
periode yang telah 
ditentukan

10 Menampilk
an jumlah 
pinjaman 
dari tiap-
tiap anggota

Memilih 
radiobutton 
Pinjaman 
Anggota dan 
menentukan 
periodenya

Menampilkan jumlah 
pinjaman dan total 
pinjaman dari tiap-tiap 
anggota

3.3.8 Perancangan uji coba laporan pinjaman

Rancangan  uji  coba  yang  dilakukan  pada  halaman  laporan  pinjaman 

dapat dilihat pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24 Rancangan Uji Coba Laporan Pinjaman

ID Tujuan Input Output Hasil

11 Menampilka
n jumlah 
pinjaman 
baru dan 
perpanjanga
n  dalam 
bentuk 
grafik

Memilih tahun 
dan bulan yang 
akan 
ditampilkan

Menampilkan jumlah 
pinjaman dalam bentuk 
grafik bar, garis dan area
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BAB IV

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

4.1   Konfigurasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Sebelum mengimplementasikan  dan  menjalankan  aplikasi  ini,  terlebih 

dahulu komponen-komponen utama komputer yang mendukung tiap proses harus 

sudah  terpasang.  Komponen-komponen  tersebut  antara  lain  perangkat  keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software).

4.1.1 Kebutuhan perangkat keras

Adapun kebutuhan minimal perangkat keras untuk dapat menjalankan 

aplikasi ini, antara lain:

1. Prosessor > 2.0 Ghz.

2. RAM 512 MB.

3. Hardisk 20 GB.

4. Monitor dengan resolusi minimal 1024 x 768 pixel.

5. Keyboard

6. Mouse

7. Printer

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak

Kebutuhan perangkat lunak agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik 

antara lain:

1. Apache 2.0.

63
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2. PHP > 5.3.0

3. MySQL > 5.2

4. Mozilla Firefox > 3.x atau Opera > 10 atau Google Chrome > 6

5. PDF Reader.

.
4.2   Implementasi Sistem

Terdapat pembagian menu utama pada aplikasi ini berdasarkan user yang 

menggunakan aplikasi. User tersebut antara lain, pemilik atau admin, pendaftaran, 

penaksir barang, dan kasir.
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4.2.1 Halaman login

Halaman  Login  digunakan  oleh  semua  user untuk  melakukan  proses 

verifikasi dan membagi  user berdasarkan level. Dapat dilihat pada Gambar 4.1, 

terdapat  2  textbox pada  halaman  ini,  yaitu  username dan  password.  User 

diharuskan menulis username dan password, lalu menekan tombol Login. Apabila 

proses verifikasi berhasil, muncul halaman utama dengan menu berdasarkan level 

user yang ada.

4.2.2 Halaman ubah password

Halaman  Ubah  Password ini  juga  digunakan  oleh  semua  user untuk 

mengubah password kepemilikannya. Pada Gambar 4.2, terdapat tiga textbox dan 

satu  tombol  ubah  password,  textbox tersebut  berisi  masukkan untuk  password 

lama,  masukkan  untuk  password baru  dan  masukkan  untuk  password baru 

Gambar 4.1 Halaman Login



66

konfirmasi. Untuk mengubah password,  user diharuskan mengisi  password yang 

saat ini masih aktif, kemudian isian selanjutnya yaitu  password baru yang akan 

digunakan dan yang terakhir yaitu password konfirmasi dengan isian sama seperti 

password baru, hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan penulisan karena 

yang ditampilkan hanya berupa karakter asterik.

4.2.3 Halaman master anggota

Halaman Master Anggota ini digunakan oleh bagian pendaftaran untuk 

melakukan proses pendaftaran anggota baru. Pada Gambar 4.3 terdapat beberapa 

kolom isian yang harus diisi antara lain nama, alamat, kelurahan, nomor telepon, 

nomor  HP serta  nomor  kartu  identitas.  Setelah  semuanya  sudah  terisi  maka 

petugas menekan tombol daftar untuk memasukkan data kedalam  database dan 

kemudian  membuat  sebuah  kartu  anggota.  Pada  bagian  bawah  terdapat  daftar 

seluruh anggota yang sudah terdaftar dan dengan status aktif.

Gambar 4.2 Ubah Password
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4.2.4 Halaman master libur operasional

Halaman Libur Operasional ini digunakan oleh admin untuk menentukan 

hari libur selain sabtu dan minggu. Pada Gambar 4.4 terdapat dua bagian, yaitu 

bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas berisi tentang isian data hari libur yang 

ditentukan, terdapat tiga baris yaitu baris untuk kode libur operasional, tanggal 

libur  serta  keterangan,  admin hanya menentukan tanggal  libur  dan menuliskan 

keterangan  setelah  itu  menekan tombol  tambah  dan tanggal  libur  akan masuk 

kedalam database. Bagian bawah berisi tentang seluruh daftar tanggal libur yang 

Gambar 4.3 Master Anggota
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sebelumnya telah dimasukkan dan dapat diubah ataupun dihapus dengan menekan 

gambar silang atau disebelahnya pada kolom aksi.
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4.2.5 Halaman master unit pelayanan

Halaman Unit Pelayanan ini berisi tentang data-data dari unit operasional 

atau cabang yang sedang ditempati. Pada Gambar 4.5 terdapat empat textbox dan 

satu  combobox yang harus  diisi,  textbox pertama berisi  tentang kode dari  unit 

operasional itu sendiri  yang nantinya digunakan membuat surat gadai sehingga 

dapat  dibedakan  antar  cabang.  Textbox kedua  berisi  data  alamat  dari  unit 

operasional tersebut,  textbox ketiga berisi tentang data kelurahan, keempat berisi 

nomor  telepon  dan  yang  terakhir  berupa  combobox berisi  tentang  karyawan 

penanggung jawab cabang tersebut.

Gambar 4.4 Master Libur Operasional
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4.2.6 Halaman master transaksi kas

Halaman   Master  Transaksi  Kas  ini  berisi  tentang  daftar  akun  yang 

digunakan oleh Koperasi  Sekarsari  untuk mencatat  transaksi  keluar/masuk nya 

kas, sehingga mempermudah pemilik untuk melakukan rekap maupun memantau 

transaksinya. Pada Gambar 4.6 terdapat dua textbox dan dua combobox yang harus 

diisi,  textbox pertama berisi  kode transaksi kas, kemudian  textbox kedua berisi 

nama dari transaksi kas itu sendiri setelah itu pada combobox yang pertama berisi 

jenis dari transaksi kas, ada dua pilihan yaitu masuk dan keluar dan yang terakhir 

adalah combobox tentang status transaksi tersebut.

Gambar 4.5 Master Unit Pelayanan
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Gambar 4.6 Master Transaksi Kas



72

4.2.7 Halaman master grup pengguna

Halaman Master Grup Pengguna ini berisi tentang daftar grup yang dapat 

menggunakan aplikasi ini. Pada Gambar 4.7 dibawah ini terdapat dua textbox dan 

satu combobox serta terdapat beberapa checkbox untuk menentukan halaman yang 

dapat  diakses.  Textbox pertama  berisi  tentang  nama  grup  yang  akan  dibuat, 

selanjutnya yaitu textbox keterangan yang menjelaskan tentang grup tersebut dan 

yang terakhir yaitu berupa  combobox yang menjelaskan tentang status dari grup 

tersebut. Pada hak akses grup, dapat ditentukan halaman yang boleh diakses dan 

halaman yang tidak boleh diakses.

Gambar 4.7 Master Grup Pengguna
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4.2.8 Halaman master karyawan

Halaman Master Karyawan ini berisi tentang semua data-data karyawan 

yang ada di Koperasi Sekarsari baik data karyawan yang menggunakan aplikasi 

ini secara langsung ataupun tidak. Pada Gambar 4.8 tampak terlihat enam textbox 

dan tiga  combobox.  Textbox pertama berisi tentang kode karyawan yang secara 

otomatis diisi oleh sistem sehingga petugas tidak perlu mengisi kode karyawan 

lagi. Kemudian textbox selanjutnya berisi tentang nama, alamat dan kelurahan dari 

karyawan  yang  bersangkutan.  Selanjutnya  berisi  tentang  nama  login dan 

password yang  digunakan  untuk  mengakses  aplikasi  ini.  Sedangkan  tiga 

combobox berisi tentang pengguna aplikasi, keaktifan dan grup.
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4.2.9 Halaman transaksi taksir

Halaman  Transaksi  Taksir  ini  digunakan  oleh  bagian  penaksir  untuk 

melakukan taksir barang sebelum dilanjutkan ke bagian kasir. Pada Gambar 4.9 

terdapat  textbox yang harus diisi, tetapi penaksir hanya perlu mengisikan nama 

dari anggotanya saja dan sistem akan menampilkan detil dari anggota tersebut. 

Kemudian  penaksir  mulai  memasukkan  data  barang  yang  akan  ditaksir  pada 

bagian detil barang, maksimal barang yang dapat ditaksir dalam satu kali transaksi 

adalah lima. Setelah semuanya sudah terpenuhi, penaksir dapat menekan tombol 

tambah, kemudian kasir mencetak nomor antrian untuk nasabah yang ditunjukan 

Gambar 4.8 Master Karyawan
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pada gambar 4.10 dan transaksi dilanjutkan ke bagian kasir.
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4.2.10 Halaman transaksi pinjaman

Halaman  Transaksi  Pinjaman  ini  digunakan  oleh  bagian  kasir  untuk 

melanjutkan proses setelah transaksi taksir. Pada Gambar 4.11 kasir hanya perlu 

menekan tombol  proses  pada  transaksi  akan diproses,  selanjutnya  sistem akan 

memproses transaksi dan menampilkan tombol cetak untuk mencetak surat bukti 

gadai yang ditunjukkan pada gambar 4.12.

Gambar 4.9 Transaksi Taksir

Gambar 4.10 Nomor Antrian
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Gambar 4.11 Transaksi Peminjaman
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4.2.11 Halaman transaksi perpanjangan

Halaman Transaksi Perpanjangan ini digunakan oleh bagian kasir untuk 

melakukan proses perpanjangan pinjaman apabila nasabah belum dapat melunasi 

pinjamannya  yang  akan  jatuh  tempo.  Pada  Gambar  4.13  kasir  hanya  perlu 

menekan  tombol  proses  untuk  melakukan  proses  perpanjangan  dan  akan 

menampilkan  tombol  cetak  untuk  mencetak  surat  bukti  pembayaran  dan surat 

bukti gadai yang baru.

Gambar 4.12 Surat Bukti Gadai
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4.2.12 Halaman transaksi pengembalian

Halaman Transaksi Pengembalian ini digunakan oleh kasir untuk anggota 

yang ingin mengembalikan pinjaman dan mengambil  barang yang sebelumnya 

telah digadaikan. Pada Gambar 4.14 tampilannya hampir mirip dengan transaksi 

taksir,  tetapi  disini  terdapat  satu  lagi  bagian  yaitu  bagian  pembayaran  yang 

mempunyai fungsi untuk menghitung biaya administrasi, denda dan bunga yang 

Gambar 4.13 Halaman Transaksi Perpanjangan
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akan  dibebankan  kepada  anggota.  Setelah  semuanya  selesai  maka  kasir  dapat 

menekan tombol lunas dan nantinya akan muncul tombol cetak untuk mencetak 

tanda bukti pembayarannya yang ditunjukkan pada gambar 4.15.

Gambar 4.14 Transaksi Pengembalian

Gambar 4.15 Surat Bukti Pembayaran
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4.2.13 Halaman transaksi kas

Halaman Transaksi Kas ini digunakan oleh kasir untuk mencatat keluar 

atau masuknya kas yang terjadi, selain itu transaksi yang terjadi pada peminjaman 

ataupun pengembalian juga secara otomatis akan tercatat di transaksi kas ini. Pada 

Gambar 4.16 terdapat lima  textbox dan dua  combobox,  textbox yang dapat diisi 

hanya  tiga  yaitu  jumlah,  keterangan  dan  nomor  referensi  sedangkan  nomor 

transaksi  kas  dan  tanggal  secara  otomatis  diisi  oleh  sistem.  Pada  pilihan 

combobox ada jenis transaksi kas dan nama dari transaksi kas.

Gambar 4.16 Transaksi Kas
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4.2.14 Halaman laporan lelang

Halaman  Laporan  Lelang  ini  digunakan  untuk  menampilkan  daftar 

transaksi yang sudah jatuh tempo dan akan memasuki ketempat pelelangan. Pada 

Gambar 4.17 tidak ada sesuatu yang harus diisi karena hanya menampilkan daftar 

barang yang sudah jatuh tempo dan hanya menyediakan satu tombol yaitu tombol 

cetak. Kemudian untuk hasil laporannya ditunjukkan pada gambar 4.18.
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Gambar 4.17 Halaman Laporan Lelang

Gambar 4.18 Hasil Laporan Lelang
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4.2.15 Halaman laporan kas

Halaman Laporan Kas ini digunakan untuk menampilkan daftar transaksi 

kas  pada  periode  tertentu.  Pada  Gambar  4.19  tampak  terlihat  hanya  ada  dua 

combobox,  yang pertama yaitu untuk menentukan tahun kemudian yang kedua 

untuk menentukan bulan. Setelah itu tombol tampilkan untuk menampilkan daftar 

transaksi kas sesuai dengan kriteria sebelumnya dan ditampilkan di bawahnya dan 

ada  tombol  cetak  agar  dapat  di  cetak  ke  hard  copy.  Untuk  hasil  laporannya 

ditunjukkan pada gambar 4.20.

Gambar 4.19 Laporan Kas
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4.2.16 Halaman laporan anggota

Halaman  Laporan  Anggota  ini  digunakan  untuk  menampilkan  daftar 

anggota  yang  diinginkan.  Pada  Gambar  4.21  terdapat  tiga  pilihan  yaitu 

menampilkan  semua  daftar  anggota,  menampilkan  daftar  anggota  baru  untuk 

periode  tertentu  dan  menampilkan  jumlah  dan  total  pinjaman  anggota  pada 

periode tertentu kemudian setelah itu menekan tombol tampilkan. Untuk hasilnya 

tidak  bisa  ditampilkan  semuanya  tapi  ditampilkan  tiap-tiap  pilihan  dan 

Gambar 4.20 Hasil Laporan Kas
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ditampilkan dibawahnya. Setelah itu dapat menekan tombol cetak untuk dilakukan 

proses pencetakan. Salah satu laporannya dapat dilihat pada gambar 4.22.
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4.2.17 Halaman laporan pinjaman

Halaman Laporan Pinjaman ini  digunakan untuk menampilkan jumlah 

Gambar 4.21 Halaman Laporan Anggota

Gambar 4.22 Hasil Laporan Anggota
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pinjaman tiap hari dalam periode bulan tertentu, laporan yang ditampilkan yaitu 

berupa grafik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.23.
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4.3   Uji Coba Sistem

Pada tahap ini dilakukan uji coba aplikasi atau sistem yang telah dibuat 

dengan melakukan serangkaian testing terhadap validasi dan kemampuan Sistem 

Informasi  Gadai  pada  Koperasi  Sekarsari  untuk  menghasilkan  informasi  yang 

tepat bagi pengguna. Uji coba terhadap kebutuhan ini bertujuan untuk memastikan 

Gambar 4.23 Laporan Pinjaman
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bahwa aplikasi yang dibuat dengan benar sesuai dengan kebutuhan fungsionalitas 

sistem yang diharapkan. Kekurangan atau kelemahan aplikasi pada tahap ini akan 

dievaluasi sebelum diimplementasikan secara nyata.

4.3.1 Uji coba transaksi taksir barang

Hasil  uji  coba  yang  dilakukan  pada  halaman  Transaksi  taksir  barang 

dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Transaksi Taksir Barang

ID Tujuan Input Output Hasil

1 Melakukan taksir 
barang dari 
nasabah

Nama Nasabah, 
Nama barang, 
kode barang, nilai 
barang dan 
keterangan

Menampilkan 
pesan sukses 
ketika transaksi 
sudah 
ditambahkan dan 
mencetak surat 
tunggu

Sukses
(Gambar 4.24)
(Gambar 4.25)



94

4.3.2 Uji coba transaksi pinjaman

Hasil  uji  coba yang dilakukan pada halaman transaksi pinjaman dapat 

dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Transaksi Pinjaman

ID Tujuan Input Output Hasil

2 Melakukan 
konfirmasi 
transaksi 
pinjaman

Menekan tombol 
proses dan 
menekan tombol 
cetak

Menampilkan 
pesan sukses dan 
mencetak surat 
bukti gadai 

Sukses
(Gambar 4.26)
(Gambar 4.27)

Gambar 4.24 Hasil Uji Coba Transaksi Taksir Barang (a)

Gambar 4.25 Hasil Uji Coba Transaksi Taksir Barang (b)
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4.3.3 Uji coba transaksi perpanjangan

Hasil  uji  coba  yang  dilakukan  pada  halaman  transaksi  perpanjangan 

dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Transaksi Perpanjangan

ID Tujuan Input Output Hasil

3 Menampilkan 
informasi detil 
dari transaksi 
yang akan 
diperpanjang

Menekan tombol 
deti pada 
transaksi yang 
akan 
diperpanjang

Menampilkan 
informasi detil 
transaksi 
pinjaman yang 
akan 
diperpanjang

Sukses
(Gambar 4.28)

4 Melakukan 
transaksi 

Menekan tombol 
proses setelah itu 

Menampilkan 
detil transaksi 

Sukses
(Gambar 4.29)

Gambar 4.26 Hasil Uji Coba Transaksi Pinjaman (a)

Gambar 4.27 Hasil Uji Coba Transaksi Pinjaman (b)
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perpanjangan menekan tombol 
cetak

baru dan jumlah 
uang yang harus 
dibayar

4.3.4 Uji Coba Transaksi Pengembalian

Hasil  uji  coba  yang  dilakukan  pada  halaman  transaksi  pengembalian 

dapat dilihat pada tabel 4.4.

Gambar 4.28 Hasil Uji Coba Transaksi Perpanjangan (a)

Gambar 4.29 Hasil Uji Coba Transaksi Perpanjangan (b)
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Tabel 4.4 Hasil Uji Coba Transaksi Pengembalian

ID Tujuan Input Output Hasil

5 Melakukan 
transaksi 
pengembalian

Memasukkan 
nomor transaksi 
dan menekan 
tombol "Lunas"

Menampilkan 
pesan sukses dan 
menampilkan 
tombol cetak 
untuk mencetak 
surat bukti 
pembayaran

Sukses
(Gambar 4.30)

4.3.5 Uji coba laporan lelang

Hasil uji coba yang dilakukan pada halaman laporan lelang dapat dilihat 

pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil Uji Coba Laporan Lelang

ID Tujuan Input Output Hasil

6 Menampilkan 
daftar transaksi 
yang sudah jatuh 
tempo

Inputan berupa 
tanggal hari itu 
yang didapat dari 
sistem

Menampilkan 
daftar transaksi 
yang sudah jatuh 
tempo

Sukses
(Gambar 4.31)

Gambar 4.30 Hasil Uji Coba Transaksi Pengembalian
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4.3.6 Uji coba laporan kas

Hasil  uji  coba yang dilakukan pada halaman laporan kas dapat dilihat 

pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Uji Coba Laporan kas

ID Tujuan Input Output Hasil

7 Menampilkan 
laporan kas per 
bulan

Memilih tahun 
dan bulan

Menampilkan 
laporan kas pada 
bulan yang telah 
ditentukan dan 
dapat dicetak

Sukses
(Gambar 4.32)

Gambar 4.31 Hasil Uji Coba Laporan Lelang
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4.3.7 Uji coba laporan anggota

Hasil  uji  coba  yang  dilakukan  pada  halaman  laporan  anggota  dapat 

dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Uji Coba Laporan Anggota

ID Tujuan Input Output Hasil

8 Menampilkan 
seluruh daftar 
anggota

Memilih 
radiobutton 
semua

Menampilkan 
seluruh daftar 
anggota dan dapat 
dicetak

Sukses
(Gambar 4.33)

9 Menampilkan 
anggota yang 
terdaftar pada 
periode tertentu

Memilih 
radiobutton 
Anggota baru dan 
memilih periode 
tertentu

Menampilkan 
anggota yang 
terdaftar pada 
periode yang 
telah ditentukan

Sukses
(Gambar 4.34)

10 Menampilkan 
jumlah pinjaman 
dari tiap-tiap 
anggota

Memilih 
radiobutton 
Pinjaman 
Anggota 

Menampilkan 
jumlah pinjaman 
dan total 
pinjaman dari 
tiap-tiap anggota

Sukses
(Gambar 4.35)

Gambar 4.32 Hasil Uji Coba Laporan Kas
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Gambar 4.33 Hasil Uji Coba Laporan Anggota (a)

Gambar 4.34 Hasil Uji Coba Laporan Anggota (b)
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4.3.8 Uji coba laporan pinjaman

Hasil  uji  coba  yang  dilakukan  pada  halaman  laporan  pinjaman  dapat 

dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Hasil Uji Coba Laporan Pinjaman

ID Tujuan Input Output Hasil

11 Menampilkan 
jumlah pinjaman 
baru dan 
perpanjangan 
dalam bentuk 
grafik

Memilih tahun 
dan bulan yang 
akan ditampilkan

Menampilkan 
jumlah pinjaman 
dalam bentuk 
grafik bar, garis 
dan area

Sukses
(Gambar 4.36)

Gambar 4.35 Hasil Uji Coba Laporan Anggota (c)



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang  telah  dilakukan  dalam  pembuatan 

Sistem Informasi Gadai Pada Koperasi Sekarsari, dapat disimpulkan bahwa tugas 

akhir telah sesuai dengan tujuan.  Berikut adalah beberapa poin kesimpulan dari 

pengerjaan tugas akhir ini:

1. Rancang  Bangun  Sistem Informasi  Pegadaian  pada  Koperasi  Sekarsari 

telah dapat melayani  nasabah dengan cepat  dan tepat,  serta mengurangi 

terjadinya kesalahan dalam perhitungan biaya.

2. Rancang  Bangun  Sistem Informasi  Pegadaian  pada  Koperasi  Sekarsari 

dapat mempermudah owner/pemilik dalam memonitor kinerja perusahaan 

maupun melihat laporan transaksi dengan cepat.

3. Rancang  Bangun  Sistem Informasi  Pegadaian  pada  Koperasi  Sekarsari 

telah  dapat  mempermudah  mekanisme  penyimpanan  maupun  pencarian 

barang digudang.

5.2 Saran

Tugas akhir Rancang Bangun Sistem Informasi Pegadaian pada Koperasi 

Sekarsari ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sistem informasi yang 

terus  meningkat  dan  teknologi  informasi  yang  semakin  berkembang.  Berikut 

adalah saran-saran dalam pengembangan aplikasi :
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1. Penambahan fitur chat untuk memudahkan komunikasi antar bagian dan cepat 

dalam mengatasi setiap permasalahan.

2. Menggunakan  framework seperti  Code  Igniter  untuk  memudahkan  dalam 

pengembangan selanjutnya dan dokumentasi
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