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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1. Pengembangan Sistem Informasi Koperasi Pranata Sejahtera dengan 

metode waterfall 

 

Gambar 4.1. Metode Pengembangan Sistem Waterfall pada Sistem Informasi 

Koperasi Pranata sejahtera 

Dimulai dari menganalisa kebutuhan sistem dengan metode pengumpulan 

data wawancara. Setelah itu dibentuklah usecase diagram, diagram ER dan 

flowchart alur sistem seperti yang akan dijelaskan pada poin berikutnya. 

Selanjutnya mulai mendesain seperti apa nantinya tampilan antarmuka pada 

aplikasi ini. Setelah tampilan antarmuka selesai, barulah memulai penulisan kode 

program. Beberapa kode  program juga akan dilampirkan pada poin berikutnya. 

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah masih ada kesalahan. Setelah 

semua tahap selesai barulah penerapan sistem informasi kedalam koperasi. 
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4.2. Usecase Diagram 

 Berikut adalah usecase diagram dari setiap role pada aplikasi sistem 

informasi pranata sejahtera. 

 

Gambar 4.2 Usecase Diagram Anggota dan Admin Karyawan 

Gambar 4.3 merupakan gambar usecase diagram role ketua koperasi dan 

bendahara koperasi. 
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Gambar 4.3 Usecase Diagram Ketua dan Bendahara 

Gambar 4.4 adalah gambar usecase diagram role pengawas pada sistem 

informasi koperasi Pranata Sejahtera. 
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Gambar 4.4 Usecase Diagram Pengawas 
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4.3. Context Diagram Sistem Informasi Pranata Sejahtera 

Gambar 4.5 adalah gambar Context Diagram sistem informasi koperasi 

Pranata Sejahtera. 

 

Gambar 4.5 Context Diagram Sistem Informasi Pranata Sejahtera 
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4.4. Flowchart 

 Berikut adalah flowchart proses transaksi yang ada dalam Sistem Informasi 

Koperasi Pranata Sejahtera. Yang pertama adalah flowchart proses peminjaman 

hingga pinjaman dicairkan. Anggota biasa login kedalam sistem, lalu memilih 

menu Ajukan Pinjaman. Isi form dengan lengkap, setelah itu kirim pinjaman. 

Anggota dapat memantau status pinjaman dari menu Status Pengajuan Pinjaman. 

Ada 4 status yaitu Diproses, status ini merupakan status awal ketika pinjaman 

diajukan, lalu status Verifikasi, artinya pinjaman sudah dilihat namun belum 

disetujui oleh ketua. Disetujui, artinya pinjaman sudah disetujui oleh ketua, ketika 

status sudah disetujui anggota wajib mengumpulkan syarat-syarat untuk pencairan 

dana dan meminta surat perjanjian pada admin karyawan. Ketika semua syarat 

sudah lengkap maka status akan berganti menjadi mulai cicilan, yang artinya dana 

segera dikirim oleh Admin Karyawan, jika sudah dikirim anggota akan menerima 

notifikasi melalui email yang berisi bukti transfer. 
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Gambar 4.6 Flowchart Proses Pengajuan Pinjaman Hingga Pinjaman Dicairkan 

 Berikut ini adalah Flowchart proses pengajuan pinjaman anggota yang 

berstatus sebagai ketua koperasi. Alurnya sama persis dengan anggota biasa hanya 

saja yang menyetujui pinjaman Bendahara koperasi. 

 

Gambar 4.7 Proses Pengajuan Pinjaman (Anggota yang menjabat sebagai ketua) 

Hingga Pinjaman Dicairkan 

 Flowchart admin karyawan, berikut adalah proses transaksi yang bisa 

dilakukan oleh admin karyawan. 
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Gambar 4.8 Flowchart Role Admin Karyawan 

4.5. Pembuatan Aplikasi 

Pembuatan aplikasi dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah desain 

database, kedua script sistem android dan web, ketiga menu aplikasi android dan 

web. 

4.5.1 Desain Database 

Gambar 4.9 adalah tabel yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi 

koperasi web dan mobile. 
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Gambar 4.9 Diagram Relasi Antar Tabel Database sikoperasi 

 

Database yang digunakan dalam pembuatan sistem web maupun gawai. 

Nama database “sikoperasi”. Terdiri dari 17 tabel. Tabel anggota, digunakan untuk 

menyimpan data anggota koperasi. Tabel aset digunakan untuk menyimpan data 

aset koperasi. Batas pinjam adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan batas 

pinjaman. Cair sukarela adalah tabel yang digunakan untuk menampung data 

simpanan sukarela yang sudah dicairkan. Dokumen adalah tabel untuk menampung 

file (dokumen) yang dipublikasikan koperasi. Tabel karyawan digunakan untuk 
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menyimpan semua data karyawan koperasi. Tabel pengurus digunakan untuk 

menyimpan data pengurus koperasi (ketua, pengawas, bendahara). Tabel pinjam 

digunakan untuk menyimpan data pinjaman anggota. Pinjaman import adalah tabel 

yang digunakan untuk menampung data angsuran anggota. Tabel pinjam detail 

digunakan untuk menampung data cicilan anggota secara detail (perbulan). Setting 

adalah tabel yang menampung aturan-aturan dalam koperasi (misal nilai bunga 

yang digunakan, nilai simpanan pokok yang digunakan, nilai simpanan wajib dan 

lain-lain). Tabel setting bank lain adalah tabel untuk menampung catatan/notes jika 

rekening bank anggota diluar bank tertentu akan dikenakan biaya admin sejumlah 

sekian Rupiah. Setting simpanan sukarela adalah tabel yang digunakan untuk 

menyimpan nilai 0 dan 1, nilai 1 akan memberi dampak pada menu anggota (pada 

sistem) memunculkan menu ubah simpanan sukarela. Jika nilai 0 maka menu ubah 

simpanan sukarela pada anggota akan hilang. 

 

Gambar 4.10 Database dalam Pembuatan Sistem 
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4.5.2 Script Pembuatan Sistem 

“Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Pranata Sejahtera” adalah 

aplikasi berbasis Web dan Android (hanya untuk anggota koperasi). Sebelumnya 

Koperasi Pranata Sejahtera belum memiliki aplikasi untuk mengerjakan pekerjaan 

Koperasi. Aplikasi berbasis Web dikerjakan dengan menggunakan Framework 

Code Igniter, sedangkan aplikasi berbasis Android dikerjakan dengan 

menggunakan App Inventor. 

Aplikasi Web digunakan oleh Anggota, Ketua, Bendahara, Pengawas dan 

Admin Karyawan. Sedangkan Aplikasi Android hanya dapat digunakan oleh 

Anggota Koperasi. Berikut adalah script yang digunakan dan penjelasannya. 

Script Kelola.php yang terletak pada Controllers Code Igniter. Semua 

pemrosesan sistem berpusat pada script Kelola.php ini. Semua querry yang 

digunakan juga berpusat pada Kelola.php. 

Masih didalam Kelola.php fungsi pinjaman_ajukan, digunakan untuk 

memproses pengajuan pinjaman yang diajukan anggota. 

public function pinjaman_ajukan() 

{ 

$session_data = $this->session->userdata('logged_in'); 

$tahun_masuk=substr($session_data["username"],0,2); 

$tahun_anggota=date('y')-$tahun_masuk; 

$query=$this->db->query("select * from batas_pinjaman where $tahun_anggota between 
batas_bawah and batas_atas order by tenor")->result(); 

$data["batas_pinjaman"]=$query; 

$query=$this->db->query("select * from anggota where 
no_anggota='".$session_data["username"]."'")->result(); 

$data["anggota"]=$query[0]; 

$query=$this->db->query("select nilai from setting where nama_setting='Bunga 
Pinjaman'")->result(); 
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$data["setting"]=$query[0]; 

$query=$this->db->query("select * from setting_tenor order by urut_tenor")->result(); 

$data["tenor"]=$query; 

$query=$this->db->query("select * from setting_bank_lain")->result(); 

$data["note_bank_lain"]=$query[0]->nama_setting; 

$query=$this->db->query("select nilai from setting where nama_setting='Aturan 
Pinjaman'")->result(); 

$data["aturan_pinjaman"]=$query[0]; 

$query=$this->db->query("select id_pinjam,jumlah_pinjam from pinjam where 
status='Belum Lunas' and no_anggota='".$session_data["username"]."'")->result(); 

if(isset($query[0]->id_pinjam)) 

{ 

$pinjaman_aktif_id=$query[0]->id_pinjam; 

$pinjaman_aktif_jumlah=$query[0]->jumlah_pinjam; 

} 

else 

{ 

$pinjaman_aktif_id=0; 

$pinjaman_aktif_jumlah=0; 

} 

$query=$this->db->query("select sum(angsuran_pokok) as terbayar from pinjam_detail 
where status='Terbayar' and id_pinjam=$pinjaman_aktif_id")->result(); 

$pinjaman_aktif_terbayar=$query[0]->terbayar; 

$data["pinjaman"]=$pinjaman_aktif_jumlah-$pinjaman_aktif_terbayar; 

$this->load->view('kelola.php',(object)array('output' => '' , 'js_files' => array() , 'css_files' 
=> array())); 

$this->load->view('ajukan_peminjaman.php',$data); 

} 

Script 4.1 Fungsi pengajuan_pinjaman_ajukan 

 

Fungsi pengajuan_pinjaman_insert digunakan untuk menyimpan pinjaman 

yang diajukan anggota kedalam database. 

public function pengajuan_pinjaman_insert() 
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{ 

$session_data = $this->session->userdata('logged_in'); 

$this->db->trans_start(); 

$angsuran_pokok=intval($_POST["jumlah"])/intval($_POST["tenor"]); 

$bunga=($_POST["jumlah"]*($_POST["bunga"]/100))/12; 

if(intval(str_replace(".","",$_POST["sisa_pinjaman"]))>0) 

{ 

$keterangan="Masih memiliki sisa pinjaman sebesar: Rp. ".$_POST["sisa_pinjaman"]; 

} 

else 

{ 

$keterangan=""; 

} 

 

if(isset($_POST["no_hp_pasangan"])) 

{ 

$no_hp_pasangan=$_POST["no_hp_pasangan"]; 

} 

else 

{ 

$no_hp_pasangan=""; 

} 

if(isset($_POST["nama_pasangan"])) 

{ 

$nama_pasangan=$_POST["nama_pasangan"]; 

} 

else 

{ 

$nama_pasangan=""; 

} 

if(isset($_FILES["scan_ktp_pasangan"]["name"])) 

{ 
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$scan_ktp_pasangan=$_FILES["scan_ktp_pasangan"]["name"]; 

//$target_dir = "C:\\xampp\\htdocs\\sikoperasi\\assets\\uploads\scan_ktp\\"; 

$target_dir = "/var/www/html/sikoperasi/assets/uploads/scan_ktp/"; 

$target_file = $target_dir . basename($_FILES["scan_ktp_pasangan"]["name"]); 

 

$uploadOk = 1; 

$imageFileType = strtolower(pathinfo($target_file,PATHINFO_EXTENSION)); 

// Check if image file is a actual image or fake image 

if(isset($_POST["submit"])) { 

$check = getimagesize($_FILES["scan_ktp_pasangan"]["tmp_name"]); 

if($check !== false) { 

echo "File is an image - " . $check["mime"] . "."; 

$uploadOk = 1; 

} else { 

echo "File is not an image."; 

$uploadOk = 0; 

} 

} 

// Check if file already exists 

if (file_exists($target_file)) { 

echo "Sorry, file already exists."; 

$uploadOk = 0; 

} 

// Check file size 

if ($_FILES["scan_ktp_pasangan"]["size"] > 5000000) { 

echo "Sorry, your file is too large."; 

$uploadOk = 0; 

} 

// Allow certain file formats 

if($imageFileType != "jpg" && $imageFileType != "png" && $imageFileType != "jpeg" 

&& $imageFileType != "gif" ) { 

echo "Sorry, only JPG, JPEG, PNG & GIF files are allowed."; 

$uploadOk = 0; 
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} 

// Check if $uploadOk is set to 0 by an error 

if ($uploadOk == 0) { 

echo "Sorry, your file was not uploaded."; 

// if everything is ok, try to upload file 

} else { 

if (move_uploaded_file($_FILES["scan_ktp_pasangan"]["tmp_name"], $target_file)) { 

echo "The file ". basename( $_FILES["scan_ktp_pasangan"]["name"]). " has been 
uploaded."; 

} else { 

echo "Sorry, there was an error uploading your file."; 

} 

} 

} 

else 

{ 

$scan_ktp_pasangan=""; 

} 

 

$query=$this->db->query("select nilai from setting where nama_setting='Biaya Admin'")-
>result(); 

$biaya_admin=(100-$query[0]->nilai)/100; 

 

$data = array( 

'no_anggota'=>$_POST["no_anggota"], 

'tanggal_pinjam'=>date("Y-m-d"), 

'jumlah_pinjam'=>$_POST["jumlah"], 

'jumlah_pinjam_diberikan'=>($_POST["jumlah"]-
intval(str_replace(".","",$_POST["sisa_pinjaman"])))*$biaya_admin, 

'prosentase_bunga'=>$_POST["bunga"], 

'angsuran'=>$_POST["tenor"], 

'keterangan'=>$keterangan, 

'foto_slip_gaji'=>$_FILES["scan_slip_gaji"]["name"], 

'pinjaman_tempat_lain'=>$_POST["pinjaman_tempat_lain"], 

'foto_ktp_pasangan'=>$_FILES["scan_ktp_pasangan"]["name"], 

'no_hp_pasangan'=>$no_hp_pasangan, 
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'nama_pasangan'=>$nama_pasangan, 

); 

$this->db->insert('pinjam', $data); 

/* 

$id_pinjam = $this->db->insert_id(); 

for($i=1;$i<=intval($_POST["tenor"]);$i++) 

{ 

$data = array( 

'id_pinjam'=>$id_pinjam, 

'angsuran_pokok'=>$angsuran_pokok, 

'angsuran_ke'=>$i, 

'bunga'=>$bunga, 

); 

$this->db->insert('pinjam_detail', $data); 

} 

*/ 

$this->db->trans_complete(); 

 

 

//$target_dir = "C:\\xampp\\htdocs\\sikoperasi\\assets\\uploads\scan_slip_gaji\\"; 

$target_dir = "/var/www/html/sikoperasi/assets/uploads/scan_slip_gaji/"; 

$target_file = $target_dir . basename($_FILES["scan_slip_gaji"]["name"]); 

$uploadOk = 1; 

$imageFileType = strtolower(pathinfo($target_file,PATHINFO_EXTENSION)); 

// Check if image file is a actual image or fake image 

if(isset($_POST["submit"])) { 

$check = getimagesize($_FILES["scan_slip_gaji"]["tmp_name"]); 

if($check !== false) { 

echo "File is an image - " . $check["mime"] . "."; 

$uploadOk = 1; 

} else { 

echo "File is not an image."; 

$uploadOk = 0; 

} 
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} 

// Check if file already exists 

if (file_exists($target_file)) { 

echo "Sorry, file already exists."; 

$uploadOk = 0; 

} 

// Check file size 

if ($_FILES["scan_slip_gaji"]["size"] > 5000000) { 

echo "Sorry, your file is too large."; 

$uploadOk = 0; 

} 

// Allow certain file formats 

if($imageFileType != "jpg" && $imageFileType != "png" && $imageFileType != "jpeg" 

&& $imageFileType != "gif" ) { 

echo "Sorry, only JPG, JPEG, PNG & GIF files are allowed."; 

$uploadOk = 0; 

} 

// Check if $uploadOk is set to 0 by an error 

if ($uploadOk == 0) { 

echo "Sorry, your file was not uploaded."; 

// if everything is ok, try to upload file 

} else { 

if (move_uploaded_file($_FILES["scan_slip_gaji"]["tmp_name"], $target_file)) { 

echo "The file ". basename( $_FILES["scan_slip_gaji"]["name"]). " has been uploaded."; 

} else { 

echo "Sorry, there was an error uploading your file."; 

} 

} 

 

 

//redirect("kelola","refresh"); 

redirect("kelola/pinjaman_status","refresh"); 

} 

Script 4.2 Fungsi pengajuan_pinjaman_insert 
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Fungsi tampil_simpanan_wajib digunakan untuk menampilkan simpanan 

wajib anggota. Untuk simpanan pokok dan sukarela fungsi yang digunakan berbeda 

namum memiliki isi yang sama, hanya berbeda tabel saja. 

public function tampil_simpanan_wajib() 

{ 

$session_data = $this->session->userdata('logged_in'); 

$query=$this->db->query("select * from simpanan_wajib where 
no_anggota='".$session_data["username"]."' order by tanggal_simpan")->result(); 

$hasil="<table class='table table-striped'>"; 

$hasil.="<tr><th>#</th><th>Tanggal 
Simpan</th><th>Bulan</th><th>Tahun</th><th>Nominal (Rp.)</th></tr>"; 

$i=1; 

foreach($query as $row) 

{ 

$hasil.="<tr><td>".$i."</td><td>".DateTime::createFromFormat('Y-m-d', $row-
>tanggal_simpan)->format('d-M-Y')."</td><td>".$row->bulan."</td><td>".$row-
>tahun."</td><td>".number_format($row->jumlah_setor,0,",",".")."</td></tr>"; 

$i++; 

} 

$hasil.="</table>"; 

$data["judul"]="Simpanan Wajib"; 

$data["hasil"]=$hasil; 

$this->load->view('kelola.php',(object)array('output' => '' , 'js_files' => array() , 'css_files' 
=> array())); 

$this->load->view('tampil.php',$data); 

} 

Script 4.3 Fungsi tampil_simpanan_wajib 

 

Fungsi upload_simpanan_pokok digunakan untuk memasukan data 

simpanan kedalam database. Karena memasukan data menggunakan data berformat 

.csv maka kolom dalam data .csv harus sama dengan kolom yang ada pada database 

sistem. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memasukan data. Script dibawah adalah 
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fungsi untuk upload simpanan pokok, untuk simpanan wajib dan sukarela memiliki 

fungsi yang berbeda namun script yang digunakan mirip, hanya berbeda pada nama 

kolom saja. 

public function upload_simpanan_pokok() 

{ 

$output=(object)array('output' => '' , 'js_files' => array() , 'css_files' => array()); 

$this->load->view('kelola.php',(array)$output); 

$this->load->view('upload_simpanan_pokok.php',(array)$output); 

} 

 

public function proses_upload_simpanan_pokok() 

{ 

$path_upload="/var/www/html/sikoperasi/assets/uploads"; 

//$path_upload="c:\\xampp\\htdocs\\sikoperasi\\assets\\uploads"; 

$filename=$_FILES["file_csv"]["name"]; 

$filename_tmp=$_FILES["file_csv"]["tmp_name"]; 

move_uploaded_file($filename_tmp, $path_upload."/".$filename); 

try 

{ 

$row = 1; 

if (($handle = fopen($path_upload."/".$filename, "r")) !== FALSE) 

{ 

$this->db->trans_start(); 

$query=$this->db->query("select nilai from setting where nama_setting='Simpanan 
Pokok' order by tgl_terbaru desc")->result(); 

$jumlah_seharusnya=$query[0]->nilai; 

//$this->db->query("truncate table simpanan_pokok"); 

while (($data = fgetcsv($handle, 0, ";")) !== FALSE) 

{ 

if($row>1) 

{ 

$no_anggota= $data[0]; 

$tgl_bayar_asli = $data[1]; 
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$tgl_bayar_asli = str_replace('/', '-', $tgl_bayar_asli); 

$tanggal_simpan = date('Y-m-d', strtotime($tgl_bayar_asli)); 

$bulan=$data[2]; 

$tahun=$data[3]; 

$jumlah_setor=str_replace(",",".",$data[4]); 

$selisih=intval($jumlah_seharusnya)-intval($jumlah_setor); 

$hapus="Tidak"; 

$query = $this->db->query("insert into simpanan_pokok(no_anggota, tanggal_simpan, 
bulan, tahun, jumlah_setor, jumlah_seharusnya, selisih, hapus) values ('$no_anggota', 
'$tanggal_simpan', $bulan, $tahun, $jumlah_setor, $jumlah_seharusnya, $selisih, 
'$hapus')"); 

} 

$row++; 

} 

$this->db->trans_complete(); 

fclose($handle); 

redirect("kelola/sync_simpanan_pokok","refresh"); 

} 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

show_error($e->getMessage().' --- '.$e->getTraceAsString()); 

} 

} 

Script 4.4 Fungsi upload_simpanan_pokok 

 

Script CRUD pada framework Codeigniter. CRUD adalah fungsi untuk 

membuat/memasukan data, melihat data, update/memperbarui data, dan 

menghapus data. Fungsi ini biasanya digunakan untuk menu dokumentasi. 

Misalnya dokumentasi aset koperasi, atau dokumentasi data pengurus koperasi atau 

dokumentasi data anggota koperasi. 

public function pengurus() 
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{ 

$crud = new grocery_CRUD(); 

$crud->set_table('pengurus'); 

$crud->set_subject('Pengurus'); 

$crud->set_relation('no_anggota','anggota','{nama} - {no_anggota}'); 

$crud->columns('id_pengurus', 'nama', 'no_anggota', 'role', 'status'); 

$crud->fields('id_pengurus', 'nama', 'no_anggota', 'role'); 

$crud->field_type('id_pengurus','readonly'); 

$crud->unset_add(); 

$crud->unset_delete(); 

$output = $crud->render(); 

$this->_kelola_output($output); 

} 

Script 4.5 Fungsi CRUD (Create, Read, Update, Delete) 

Fungsi ganti_password digunakan untuk mengubah password pengguna 

sistem koperasi. Dengan memasukan password lama, lalu memasukan password 

baru dua kali. Seluruh role/jabatan menggunakan fungsi yang sama. 

public function ganti_password() 

{ 

$session_data = $this->session->userdata('logged_in'); 

$crud = new grocery_CRUD(); 

$crud->set_subject('[Ganti Password: '.$session_data["username"].']'); 

 

$tipenya="pengurus"; 

if($session_data["role"]=="Admin Karyawan") 

{ 

$tipenya="karyawan"; 

} 

if($session_data["role"]=="Anggota") 

{ 

$tipenya="anggota"; 

} 
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if($tipenya=="pengurus") 

{ 

$crud->set_table('pengurus'); 

$crud->fields('id_pengurus','nama','oldpass','password','konfirmpass'); 

$crud->field_type('id_pengurus','readonly'); 

$crud->field_type('nama','readonly'); 

} 

if($tipenya=="karyawan") 

{ 

$crud->set_table('karyawan'); 

$crud->fields('id_karyawan','nama','oldpass','password','konfirmpass'); 

$crud->field_type('id_karyawan','readonly'); 

$crud->field_type('nama','readonly'); 

} 

if($tipenya=="anggota") 

{ 

$crud->set_table('anggota'); 

$crud->fields('no_anggota','nama','oldpass','password','konfirmpass'); 

$crud->field_type('no_anggota','readonly'); 

$crud->field_type('nama','readonly'); 

} 

$crud->set_rules('oldpass', 'Password Lama', 'callback_valid_oldpassword'); 

$crud->set_rules('password', 'Password Baru', 'trim|required|matches[konfirmpass]'); 

$crud->set_rules('konfirmpass', 'Password Baru (Ulangi)', 'min_length[6]|trim|required'); 

$crud->display_as('password','Password Baru')->display_as('konfirmpass','Password 
Baru (Ulangi)')->display_as('oldpass','Password Lama'); 

$crud->change_field_type('oldpass', 'password'); 

$crud->change_field_type('konfirmpass', 'password'); 

$crud->callback_edit_field('password',array($this,'set_password_to_empty')); 

$crud->callback_before_update(array($this,'encrypt_ganti_password')); 

$crud->unset_back_to_list(); 

$crud->set_lang_string('update_success_message', 

'Your data has been successfully stored into the database.<br/>Please wait while you are 
redirecting to the list page. 
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<script type="text/javascript"> 

window.location = "'.base_url("login/logout").'"; 

</script> 

<div style="display:none">'); 

$output = $crud->render(); 

$this->_kelola_output($output); 

} 

Script 4.6 Fungsi ganti_password 

 

Block login pada app inventor. No anggota dan password wajib diisi, jika 

tidak diisi maka akan tampil notifikasi. Jika sudah terisi maka akan tersambung 

pada script php di web server. 

 

Gambar 4.11 Block App Inventor Login 

Script PHP login. Pada script ini no anggota dan password dari app inventor 

diambil lalu dicocokan ke tabel anggota, apakah ada nomor anggota dan apakah 

passwordnya benar. Jika ada dan benar maka akan mengeluarkan respons dan jika 

tidak ada atau salah juga akan mengeluarkan respons salah. 
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<?php 

include("koneksi.php"); 

session_start(); 

 

$username = mysqli_real_escape_string($db,$_POST["noanggota"]); 

$passwordOld = mysqli_real_escape_string($db,$_POST["password"]); 

//$username = "11000001"; 

//$passwordOld = "11000001"; 

$password = md5($passwordOld); 

 

$sql = "SELECT * FROM anggota where no_anggota='$username' and 
password='$password'"; 

$result = mysqli_query($db,$sql); 

$row = mysqli_fetch_array($result,MYSQLI_ASSOC); 

$count = mysqli_num_rows($result); 

 

$bunga = ("SELECT nilai FROM setting where nama_setting='Bunga Pinjaman' order by 
tgl_terbaru desc limit 1"); 

$hasil_bunga = mysqli_query($db,$bunga); 

$nilai_bunga = mysqli_fetch_array($hasil_bunga,MYSQLI_ASSOC); 

 

$gaji = ("SELECT gaji FROM anggota where no_anggota='$username'"); 

$hasil_gaji = mysqli_query($db,$gaji); 

$nilai_gaji = mysqli_fetch_array($hasil_gaji,MYSQLI_ASSOC); 

 

$status_kawin = ("SELECT status_kawin FROM anggota where 
no_anggota='$username'"); 

$hasil_status = mysqli_query($db,$status_kawin); 

$nilai_status = mysqli_fetch_array($hasil_status,MYSQLI_ASSOC); 

 

if($count == 1) { 

$status_login="okk"; 

$_SESSION['username'] = $username; 

echo $status_login; 

echo $_SESSION['username']; 

echo $nilai_bunga['nilai']; 
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echo str_pad($nilai_gaji['gaji'],8,".",STR_PAD_LEFT); 

echo $nilai_status['status_kawin']; 

}else { 

$status_login="err"; 

echo $status_login; 

$_SESSION['username'] = $username; 

echo $_SESSION['username']; 

echo $nilai_bunga['nilai']; 

echo str_pad($nilai_gaji['gaji'],8,".",STR_PAD_LEFT); 

echo $nilai_status['status_kawin']; 

} 

?> 

Script 4.7 PHP  Login pada App Inventor 

 

Block untuk menampilkan simpanan pokok, dengan mengambil response 

dari web server. 

 

Gambar 4.12 Block Tampil Simpanan Pokok 
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Script untuk mengambil data simpanan anggota dari database. Setelah 

diambil maka akan diambil block app inventor untuk ditampilkan di halaman 

Android. 

<?php 

include_once('koneksi.php'); 

 

$noanggota = mysqli_real_escape_string($db,$_POST["session_noanggota"]); 

//$noanggota = "11000001"; 

$hasil= mysqli_query($db, "select tanggal_simpan, bulan, tahun, jumlah_setor from 
simpanan_pokok where no_anggota= '$noanggota' and status= 'Valid' and hapus= 
'Tidak'"); 

 

while ($baris= mysqli_fetch_array($hasil)) 

{ 

$tgl_simpan= $baris[0]; 

$bln= $baris[1]; 

$thn= $baris[2]; 

$jml_setor= $baris[3]; 

$spasi="a"; 

print("$spasi,\"$tgl_simpan\",\"$bln\",\"$thn\",\"$jml_setor\"\n"); 

} 

exit(); 

?> 

Script 4.8 PHP Mengambil Data Simpanan Pokok 
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Block untuk pengajuan pinjaman. Dalam aplikasi Android, sebelum 

pinjaman dikirim, pinjaman akan dicek terlebih dahulu, jika pinjaman tidak 

melebihi batas maka pinjaman bisa dikirim. Block diatas adalah block untuk cek 

pinjaman. 

 

Gambar 4.13 Block Cek Pengajuan Pinjaman 

Block untuk menyimpan pinjaman, jika pinjaman sudah dicek (tidak 

melebihi batas pinjaman). 
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Gambar 4.14 Block Kirim Pinjaman 

<?php 

include_once('koneksi.php'); 

 

$noanggota = mysqli_real_escape_string($db,$_POST["session_noanggota"]); 

 

$jumlah_pinjam_input = mysqli_real_escape_string($db,$_POST["nominal"]); 

$jumlah_pinjam = (int)$jumlah_pinjam_input; 

 

$tenor_input = mysqli_real_escape_string($db,$_POST["tenor"]); 

$tenor = (int)$tenor_input; 

 

$pinjaman_ditempat_lain_input = 
mysqli_real_escape_string($db,$_POST["pinjaman_ditempat_lain"]); 

 

$nama_pasangan_input = mysqli_real_escape_string($db,$_POST["nama_pasangan"]); 

 

$no_hp_pasangan_input = 
mysqli_real_escape_string($db,$_POST["no_hp_pasangan"]); 

 

//$imgName= date("Y-m-d h:i:sa").'.jpg'; 
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$imgName= date("Y-m-d h:i").'.jpg'; 

$target_dir= '/var/www/html/sikoperasi/assets/uploads/scan_slip_gaji/'; 

$data= file_get_contents('php://input'); 

 

$bunga = ("SELECT nilai FROM setting where nama_setting='Bunga Pinjaman' order by 
tgl_terbaru desc limit 1"); 

$hasil_bunga = mysqli_query($db,$bunga); 

$nilai_bunga = mysqli_fetch_array($hasil_bunga,MYSQLI_ASSOC); 

$tampung = $nilai_bunga['nilai']; 

$bunga_pertahun= (int)$tampung; 

 

$pinjaman_aktif_id= ("select id_pinjam from pinjam where status='Belum Lunas' and 
no_anggota=$noanggota"); 

$hasil_id = mysqli_query($db,$pinjaman_aktif_id); 

$nilai_id = mysqli_fetch_array($hasil_id,MYSQLI_ASSOC); 

$tampung1 = $nilai_id['id_pinjam']; 

$id= (int)$tampung1; 

 

 

$hasil_hutang = mysqli_query($db,"select sum(angsuran_pokok) as hutang from 
pinjam_detail where status='Belum Bayar' and id_pinjam=$id"); 

$nilai_hutang = mysqli_fetch_array($hasil_hutang,MYSQLI_ASSOC); 

$tampung2 = $nilai_hutang['hutang']; 

$hutang= (int)$tampung2; 

 

$biaya_admin = ("SELECT nilai FROM setting where nama_setting='Biaya Admin' order 
by tgl_terbaru desc limit 1"); 

$hasil_biaya = mysqli_query($db,$biaya_admin); 

$nilai_biaya = mysqli_fetch_array($hasil_biaya,MYSQLI_ASSOC); 

$tampung3 = $nilai_biaya['nilai']; 

$biayaadmin= (int)$tampung3; 

 

$diberikan = ($jumlah_pinjam - ($biayaadmin/100*$jumlah_pinjam)) - $hutang; 

 

if (!(file_put_contents($target_dir .$imgName, $data)=== FALSE)){ 
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$sql= "INSERT INTO pinjam (no_anggota, tanggal_pinjam, jumlah_pinjam, 
jumlah_pinjam_diberikan, prosentase_bunga, angsuran, status, status_pengajuan, 
keterangan, pinjaman_tempat_lain, foto_slip_gaji, nama_pasangan, no_hp_pasangan, 
hapus) VALUES ('$noanggota', now(), '$jumlah_pinjam', '$diberikan', '$bunga_pertahun', 
'$tenor', 'Belum Lunas', 'Diproses', 'Masih memiliki hutang Rp. $hutang', 
'$pinjaman_ditempat_lain_input', '$imgName', '$nama_pasangan_input', 
'$no_hp_pasangan_input', 'Tidak')"; 

mysqli_query($db,$sql); 

mysqli_close($db); 

echo "Terkirim, cek status pengajuan pinjaman"; 

}else echo "Tidak Terkirim!"; 

?> 

Script 4.9 PHP Simpan Pinjaman 

Setelah mengajukan pinjaman, anggota dapat melihat status pinjaman di 

menu Status Pengajuan Pinjaman. Dapat di lihat pada gambar 4.14.

 

Gambar 4.15 Block Untuk Menampilkan Status Pengajuan Pinjaman 

<?php 

include_once('koneksi.php'); 

 

$noanggota = mysqli_real_escape_string($db,$_POST["session_noanggota"]); 
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$hasil= mysqli_query($db, "select no_anggota, tanggal_pinjam, jumlah_pinjam, 
prosentase_bunga, angsuran, status_pengajuan, keterangan from pinjam where 
no_anggota= '$noanggota' and status_pengajuan!= 'Mulai Cicilan' and hapus= 'Tidak'"); 

 

while ($baris= mysqli_fetch_array($hasil)) 

{ 

$no_anggota= $baris[0]; 

$tanggal_pinjam= $baris[1]; 

$jumlah_pinjam= $baris[2]; 

$bunga= $baris[3]; 

$tenor= $baris[4]; 

$status_pengajuan= $baris[5]; 

$keterangan= $baris[6]; 

$spasi="a"; 

print("$spasi,\"$no_anggota\",\"$tanggal_pinjam\",\"$jumlah_pinjam\",\"$bunga\",\"$tenor\"
,\"$status_pengajuan\",\"$keterangan\"\n"); 

} 

exit(); 

?> 

Script 4.10 Untuk Menampilkan Status Pengajuan Pinjaman 

Script yang digunakan untuk mengambil data angsuran anggota yang masih 

berlangsung dari database. 

 

Gambar 4.16 Block Untuk Menampilkan Angsuran yang Masih Berlangsung 
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<?php 

include_once('koneksi.php'); 

 

$noanggota = mysqli_real_escape_string($db,$_POST["session_noanggota"]); 

//$noanggota= "00000000000001"; 

$hasil= mysqli_query($db, "select no_anggota, tanggal_pinjam, jumlah_pinjam, 
prosentase_bunga, angsuran, status_pengajuan, keterangan from pinjam where 
no_anggota= '$noanggota' and status_pengajuan= 'Mulai Cicilan' and hapus= 'Tidak'"); 

 

while ($baris= mysqli_fetch_array($hasil)) 

{ 

$no_anggota= $baris[0]; 

$tanggal_pinjam= $baris[1]; 

$jumlah_pinjam= $baris[2]; 

$bunga= $baris[3]; 

$tenor= $baris[4]; 

$status_pengajuan= $baris[5]; 

$keterangan= $baris[6]; 

$spasi="a"; 

print("$spasi,\"$no_anggota\",\"$tanggal_pinjam\",\"$jumlah_pinjam\",\"$bunga\",\"$tenor\"
,\"$status_pengajuan\",\"$keterangan\"\n"); 

} 

exit(); 

?> 

Script 4.11 Mengambil Data Angsuran Aktif 

4.5.3 Penjelasan Setiap Role dan Menu pada Sistem 

Pada bagian ini akan dijelaskan secara detail semua menu pada setiap role. 

Mulai dari admin karyawan, anggota, pengawas, ketua dan bendahara. 

4.5.3.1 Role Admin Karyawan 

Pengisian data pada sistem ini menggunakan metode upload data berformat 

.csv. Admin karyawan masuk ke menu Upload Data, ada banyak menu upload data 
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tapi memiliki cara yang sama. Sebagai contoh “Upload Simpanan Pokok” seperti 

gambar 4.17. Klik Browse untuk memilih file .csv. Lalu klik “Upload File”. 

 

Gambar 4.17 Menu Upload Data (Admin Karyawan) 

 

Setelah data diupload maka akan otomatis masuk ke halaman Sync. Karena 

sebelumnya mengupload data Simpanan Pokok, maka kita masuk ke halaman 

“Sync Simpanan Pokok”. Menu sync ini berguna untuk memastikan data yang 

dimasukan benar. Jika ada kesalahan dalam penginputan data maka akan terdeteksi 

di halaman ini. Jika pada kolom Keterangan bertuliskan “Sesuai”, maka data sudah 

benar. Klik tombol Sync untuk memasukan data kedalam database sistem. Data 

berhasil disimpan. 
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Gambar 4.18 Menu Sync 

Menu Edit pada role Admin Karyawan adalah menu yang digunakan untuk 

mengatur standar nilai pada sistem. Contoh, gambar 4.19 Edit Setting Simpanan 

Pokok, jika pada nilai tertuliskan Rp. 500.000,- maka simpanan pokok tiap anggota 

wajib senilai 500.000. Jika data yang diinput ke dalam sistem tidak sesuai dengan 

nilai tersebut, maka data tersebut tidak akan masuk kedalam database sistem. 

Standar nilai tersebut bisa diubah dengan menambahkan nilai setting yang 

baru. Nilai yang digunakan sistem adalah nilai yang terbaru. 
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Gambar 4.19 Edit Setting Simpanan Pokok (Admin Karyawan) 

 

Pada Koperasi Pranata Sejahtera, simpanan sukarela setiap anggota 

biasanya dicairkan setahun sekali. Pada sistem ini admin koperasilah yang 

bertugas untuk mencairkannya. Pada gambar 4.20 masukan dana anggota yang 

ingin dicairkan lalu tekan tombol simpan. Sisa tabungan anggota ditambahkan 

ketahun berikutnya. 

 

Gambar 4.20 Menu Cair Simpanan Sukarela  
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Menu ini digunakan untuk mencatat semua aset yang dimiliki oleh koperasi. 

 

Gambar 4.21 Data Aset Koperasi 

 

Menu Kelola Data Karyawan digunakan untuk menambah atau menghapus 

akun untuk karyawan. Sekaligus untuk dokumentasi data Admin Karyawan. 

 

Gambar 4.22 Menu Kelola Data Karyawan 
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Menu ini digunakan untuk mengatur Pengurus Koperasi. Jika ada pergantian 

pengurus. 

 

Gambar 4.23 Menu Kelola Data Pengurus  
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4.5.3.2 Role Anggota 

Menu halaman awal dari role Anggota. Dashboard adalah halaman depan, 

berisi Dokumen (tempat dimana anggota dapat melihat dan mendownload 

dokumen/ file yang dipublikasi koperasi), Profil, dan Total Simpanan (jumlah uang 

yang tersimpan di koperasi). 

 

Gambar 4.24 Menu Anggota 

Menu Lihat Simpanan pada anggota adalah menu untuk melihat simpanan 

(simpanan pokok, wajib dan sukarela) secara detail perbulan. 
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Gambar 4.25 Menu Lihat Simpanan 

 

Pada menu Ajukan Pinjaman, anggota wajib mengisi form dengan tanda *. 

Jika ada keterangan opsional maka boleh dikosongkan. 

 

Gambar 4.26 Menu Ajukan Pinjaman 
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Setelah mengajukan pinjaman, anggota dapat melihat status pengajuan 

pinjamannya melalui menu Status Pengajuan Pinjaman. Seperti yang terlihat pada 

gambar 4.27. 

 

Gambar 4.27 Menu Status Pengajuan Pinjaman 

 

Pada menu ini anggota dapat melihat angsurannya yang sedang 

berlangsung. Pada kolom Aksi terdapat tombol Detail Angsuran untuk melihat 

angsuran yang sudah terbayar dan belum. 
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Gambar 4.28 Menu Angsuran dan Tagihan 

Menu detail angsuran adalah menu yang digunakan untuk melihat detail 

angsuran yang sudah dicicil oleh anggota. 

 

Gambar 4.29 Detail Angsuran 
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4.5.3.3 Role Pengawas 

Pengawas koperasi dalam sistem ini hanya bisa melihat laporan simpanan 

tahunan, laporan pinjaman tahunan, laporan biaya admin tahunan dan laporan 

bunga tahunan. Semua laporan tersebut dapat diunduh dan di cetak. Gambar 4.30 

adalah gambar menu Laporan Simpanan Tahunan. Dalam menu ini dapat dipilih 

simpanan wajib, pokok atau sukarela. Juga dapat dipilih juga tahun berapa. Maka 

sistem akan menampilkan laporan pada tahun yang diinginkan. 

 

Gambar 4.30 Laporan Simpanan Tahunan 

 

Sama seperti laporan simpanan tahunan. Laporan ini digunakan untuk 

melihat rekap pinjaman anggota tahunan. Dapat didownload atau dicetak.  
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Gambar 4.31 Laporan Pinjaman Tahunan 

 

Gambar menu Laporan Biaya Admin Tahunan. Dalam setiap peminjaman 

ada biaya admin. Rekap ini untuk melihat detail biaya admin yang didapatkan 

oleh koperasi dalam satu tahun. 

 

Gambar 4.32 Laporan Biaya Admin Tahunan 
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Laporan Bunga Pertahun. Laporan ini menampilkan semua bunga 

pinjaman anggota dalam 1 tahun. 

 

Gambar 2.33 Laporan Bunga Pertahun 

 

4.5.3.4 Role Ketua dan Bendahara 

Ketua dan bendahara memiliki menu yang sama persis. Hanya saja 

bendahara hanya dapat menyetujui pinjaman anggota yang menjabat sebagai ketua. 
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Pada menu ini ketua dimungkinkan untuk melihat semua anggota yang 

tergabung dalam koperasi. 

 

Gambar 2.34 Data Anggota 

 

Pada menu Daftar Peminjam ini ketua dapat melihat semua anggota yang 

sedang meminjam (proses mengangsur). 
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Gambar 4.35 Menu Daftar Peminjam 

 

Laporan Sisa Angsuran. Pada menu ini ketua dapat melihat sisa angsuran 

anggota. Dapat dicetak dan diprint. 

 

Gambar 4.36 Laporan Sisa Angsuran 
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Laporan Simpanan Bulanan. Menu ini digunakan untuk melihat simpanan 

anggota dalam waktu satu bulan. Dapat diunduh sebagai pdf dan dapat dicetak. 

 

Gambar 4.37 Menu Lihat Laporan Simpanan Bulanan 

 

Laporan Pinjaman Bulanan. Menu ini digunakan untuk melihat laporan 

pinjaman anggota dalam jangka waktu satu bulan. Laporan dapat diunduh dan 

dicetak. 
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Gambar 4.38 Menu Lihat Laporan Pinjaman Bulanan 

 

Laporan Biaya Admin Bulanan. Menu ini digunakan untuk melihat biaya 

admin dari pinjaman anggota dalam satu bulan. Laporan ini dapat dicetak atau 

diunduh dalam format pdf. 

Gambar 4.39 Menu Laporan Biaya Admin Bulanan 
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Laporan Simpanan Tahunan. Dalam menu ini dapat dipilih simpanan wajib, 

pokok atau sukarela. Juga dapat dipilih juga tahun berapa. Maka sistem akan 

menampilkan laporan pada tahun yang diinginkan. 

 

Gambar 4.40 Menu Laporan Simpanan Tahunan  



63 
 

Laporan Pinjaman Tahunan. Menu ini digunakan untuk melihat pinjaman 

anggota dalam waktu satu tahun. Dapat diunduh dalam format pdf dan dicetak. 

Gambar 4.41 Menu Laporan Pinjaman Tahunan 

 

Laporan Biaya Admin Tahunan. Menu ini digunakan untuk melihat biaya 

admin yang diperoleh koperasi dari pinjaman anggota dalam waktu satu tahun, 

dapat dicetak dan diunduh dalam format pdf. 
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Gambar 4.42 Menu Laporan Biaya Admin Tahunan 

Menu Persetujuan Pinjaman. Menu ini digunakan ketua dan bendahara 

(bendahara hanya menyetujui pinjaman anggota yang berstatus segabai ketua). 

Ketua dan bendahara dapat melakukan 2 aksi yaitu Verifikasi dan Setuju Proses. 

Setelah pinjaman disetujui maka aksi akan berubah menjadi Setuju Cair, klik Setuju 

Cair jika anggota sudah mengumpulkan semua syarat untuk peminjaman. Setelah 

Setuju Cair ditekan maka admin akan mengirim uang ke anggota yang 

bersangkutan. 
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Gambar 4.43 Menu Setuju Pinjaman 

 

Menu Ganti Password. Menu ini digunakan untuk mengubah password 

pengguna. Semua anggota dapat mengubah passwordnya masing-masing. Dengan 

memasukan password lama, lalu masukan password baru dua kali. Cara 

penggunaan menu ini sama untuk semua pengguna. 
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Gambar 4.44 Menu Ganti Password 

 

4.5.3.5 Menu Anggota Pada Aplikasi Android 

Login menggunakan nomor anggota. Hanya role anggota yang dapat masuk 

ke sistem Android ini. 

 

Gambar 4.45 Halaman Login Aplikasi Android 

Menu yang dapat diakses melalui aplikasi ini adalah, melihat simpanan 

(pokok, wajib dan sukarela), melihat angsuran dan tagihan, status pengajuan 

pinjaman, dan mengajukan pinjaman. 
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Gambar 4.46 Halaman Menu Anggota 

 

Menu lihat simpanan akan menampilkan simpanan anggota per bulan. 

Gambar 4.47 adalah contoh dari lihat simpanan pokok. 

 

Gambar 4.47 Menu Lihat Simpanan 
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Menu Angsuran dan Tagihan. Menu ini akan menampilkan pinjaman 

anggota yang sedang berjalan. Klik tombol detail angsuran maka akan tampil 

cicilan yang sudah terbayarkan dan yang belum terbayarkan. 

 

Gambar 4.48 Menu Angsuran dan Tagihan 
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Gambar 4.49 Detail Angsuran 

Menu status pengajuan pinjaman menampilkan status pinjaman anggota. 

Anggota dapat memantau status pengajuannya dengan mudah melalui gawai. 

 

Gambar 4.50 Menu Status Pengajuan Pinjaman 
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Menu Pengajuan Pinjaman. Pada menu ini anggota dapat mengajukan 

pinjaman. Anggota wajib mengisi semua data yang dibutuhkan. Setelah itu tekan 

tombol cek. Sistem akan mengecek apakah pinjaman melebihi batas atau tidak. Jika 

muncul tulisan jumlah angsuran perbulan, artinya pinjaman tidak melebihi batas, 

maka tombol cek akan berganti menjadi tombol kirim. Anggota bisa mengirim 

pinjaman. 

 

Gambar 4.51 Menu Pengajuan Pinjaman 

4.6 Hasil Penelitian 

Setelah perancangan dan pembuatan sistem selesai maka dilakukan 

penelitian. Metode yang digunakan adalah wawancara. Wawancara dilakukan 

kepada pengurus koperasi (3 orang), pengawas koperasi (2 orang), dan anggota 

koperasi (5 orang). Total 10 narasumber. 
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Pertanyaan wawancara dibagi menjadi dua. Pertanyaan bagian pertama seputar 

pendapat pribadi narasumber tentang sistem koperasi yang baik menurut mereka. 

Sedangkan sesi kedua berisi tanggapan mereka setelah melihat Sistem Informasi 

Koperasi Pranata Sejahtera. Hasil wawancara sebagai berikut: 

4.6.1.Wawancara Bagian Pertama 

 

Gambar 4.52 Grafik Jawaban Pertanyaan Nomor 1 

Dari 10 (semua) responden menyatakan membutuhkan sistem dalam koperasi. 

 

 Gambar 4.53 Grafik Jawaban Pertanyaan Nomor 2 

Dari 10 responden, dapat diketahui tujuan diperlukannya sebuah sistem adalah 
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untuk mempercepat pelayanan (8%), memudahkan pekerjaan (31%), melihat 

informasi yang dibutuhkan khususnya dalam hal simpan pinjam (38%), untuk 

transparansi dalam koperasi (15%), dan untuk evaluasi koperasi (8%). 

 

 Gambar 4.54 Grafik Jawaban Pertanyaan Nomor 3 

Yang harus diatur dalam sistem menurut responden, 9% menjawab informasi 

tentang anggota yang mengajukan pinjaman, 82% menjawab pengajuan pinjaman, 

data simpanan pribadi, dan menampilkan informasi lain yang dibutuhkan. 9% 

menjawab simulasi perhitungan pinjaman. Simulasi perhitungan pinjaman tidak 

diadaptasi dalam sistem karena sudah ada perhitungan otomatis di form pengajuan 

pinjaman saat memasukan jumlah pinjaman yang diinginkan, sistem akan 

menghitung secara otomatis berapa cicilan anggota tersebut perbulan. 
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 Gambar 4.55 Grafik Jawaban Pertanyaan No 4 

Fungsi utama yang tidak boleh terlewatkan, 9% menjawab masa keanggotaan. 25% 

menjawab sisa pinjaman yang harus dan yang sudah dibayar. 8% menjawab laporan 

keuangan, kondisi keuangan koperasi, laporan simpan pinjam, laporan aset 

koperasi. 25% menjawab pengajuan pinjaman dan data simpanan. 17% menjawab 

ketersediaan dana koperasi untuk dipinjam. 8% menjawab notifikasi jika ada 

informasi penting untuk anggota. 
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 Gambar 4.56 Grafik Jawaban Pertanyaan No 4 

Jawaban dari pertanyaan ini, 90% menyatakan perlu menerima notifikasi ketika ada 

transaksi, dan hanya 10% menyatakan tidak perlu. 

 

 Gambar 4.57 Grafik Jawaban Pertanyaan No 6 

Menurut responden notifikasi yang perlu diterima adalah ketika ada anggota yang 

mengajukan pinjaman 20%, notifikasi ketika adanya transaksi simpan dan pinjam 

60%, notifikasi ketika pergantian status pengajuan pinjaman 20%. 
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 Gambar 4.58 Grafik Jawaban Pertanyaan No 7 

64% responden menjawab notifikasi sebaiknya melalui email, 9% responden 

memilih notifikasi lewat SMS, dan 27% responden menjawab notifikasi langsung 

pada aplikasi. Pada Sistem Informasi Koperasi Pranata Sejahtera, notifikasi dalam 

bentuk email, karena kebanyakan responden lebih nyaman menerima notifikasi 

melalui email. 

 

 Gambar 4.59 Grafik Jawaban Pertanyaan No 8 

10 (Semua) responden menjawab perlu adanya transparansi dalam koperasi. 
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 Gambar 4.60 Grafik Jawaban Pertanyaan No 9 

Informasi yang perlu untuk diketahui anggota adalah, 64% responden menjawab 

tabungan dan pinjaman. 24% responden menjawab laporan keuangan koperasi. 

11% responden menjawab status pengajuan pinjaman. Semua sudah terpenuhi 

dalam sistem. Untuk laporan keuangan, koperasi bisa mempublikasi (mengunggah) 

laporan melalui menu Upload Dokumen (Role Admin Karyawan) agar semua 

anggota bisa mengunduh dan melihat. 

 

 Gambar 4.61 Grafik Jawaban Pertanyaan No 10 

30% menjawab sistem sebaiknya dibangun berbasis web, 40% menjawab berbasis 
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Android dan 30% menjawab dibangun berbasis web dan Android. Sistem 

Informasi Koperasi Simpan Pinjam Pranata Sejahtera dibangun berbasis web dan 

Android. Meskipun untuk aplikasi Android hanya bisa digunakan untuk role 

Anggota. 

4.6.2.Wawancara Bagian Kedua 

 

 Gambar 4.62 Grafik Jawaban Pertanyaan No 1 

70% responden menjawab aplikasi yang dibuat sudah memenuhi harapan dan 

menyelesaikan masalah. 20% responden menjawab belum menyelesaikan masalah 

100% namun sebagian besar sudah. Dan hanya 10% responden menyatakan 

aplikasi yang dibuat belum menyelesaikan masalah. 
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 Gambar 4.63 Grafik Jawaban Pertanyaan No 2 

90% responden menjawab aplikasi ini mudah untuk dipelajari dan digunakan dan 

10% orang menyatakan bahwa aplikasi ini mudah dipelajari dan digunakan. 

 

 Gambar 4.64 Grafik Jawaban Pertanyaan No 3 

Keterbukaan informasi apakah sudah terpenuhi? 90% responden menjawab sudah 

dan 10% responden menjawab jika sebagai anggota sudah terpenuhi namun sebagai 

pengawas belum sepenuhnya. 
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 Gambar 4.65 Grafik Jawaban Pertanyaan No 4 

100% responden menjawab aplikasi ini mempercepat dalam melihat informasi 

pinjaman dan simpanan. 

 

Gambar 4.66 Grafik Jawaban Pertanyaan No 5 

70% responden menjawab informasi yang diterima dalam aplikasi ini sudah akurat. 

10% menjawab belum akurat dan 20% menjawab belum tahu karena belum 

mencoba secara langsung. 
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 Gambar 4.67 Grafik Jawaban Pertanyaan No 6 

90% menjawab aplikasi ini mempermudah dalam pengambilan keputusan 

(menabung, meminjam dan menyetujui pinjaman) dan 10% orang ragu-ragu. 

 

 Gambar 4.68 Grafik Jawaban Pertanyaan No 7 

Semua responden menjawab aplikasi ini bermanfaat bagi mereka. 
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 Gambar 4.69 Grafik Jawaban Pertanyaan No 8 

Manfaat aplikasi ini menurut responden adalah semua fungsi yang ada pada 

aplikasi ini bermanfaat (7%), memudahkan pengawas untuk mengawasi (8%), 

mengetahui simpanan dan pinjaman (46%), mengetahui informasi dengan cepat 

dan mudah (8%), status pengajuan pinjaman (8%), mempermudah pengambilan 

keputusan (15%), memudahkan pengajuan pinjaman (8%). 
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 Gambar 4.70 Grafik Jawaban Pertanyaan No 9 

Kekurangan pada sistem ini menurut responden,  

a. 17% menjawab sudah cukup 

b. 9% menjawab kurangnya titik pada nominal rupiah pada sistem 

(kekurangan ini sudah ditambahkan pada sistem). 

c. 17% orang menjawab tambahkan keterangan yang lengkap pada form 

isian (kekurangan ini sudah ditambahkan pada sistem). 

d. 8% menjawab pencairan tabungan sukarela dan notifikasi ketika sudah 

dicairkan (kekurangan ini sudah ditambahkan pada sistem). 
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e. 8% menjawab surat perjanjian diunggah ke sistem (kekurangan ini tidak 

diadaptasi ke sistem karena berbeda dengan prosedur pinjaman yang 

diinstruksikan kepala koperasi Pranata Sejahtera). 

f. 8% menjawab tambahkan profil anggota dan surat perjanjian pinjaman 

dapat dicetak oleh anggota (profil anggota telah ditambahkan dalam 

sistem, surat perjanjian dapat dicetak oleh anggota tidak dapat diadaptasi 

kedalam sistem karena tidak sesuai dengan prosedur peminjaman koperasi 

Pranata Sejahtera). 

g. 17% menjawab dihalaman tampil simpanan diberi jumlah total simpanan 

(kekurangan ini telah ditambahkan ke sistem). 

h. 8% menjawab tambahkan biaya operasional (Listrik, gaji pegawai 

koperasi, biaya rapat, dll). Anggota hanya boleh ada 1 pinjaman aktif, jika 

belum lunas tidak boleh pinjam lagi (kekurangan ini tidak dapat diadaptasi 

kedalam sistem, karena sistem ini berfokus pada simpan pinjam saja. Lalu 

untuk anggota tidak boleh pinjam lagi ketika pinjaman sebelumnya belum 

lunas juga tidak dapat diadaptasi karena berbeda dengan prosedur 

peminjaman yang ditentukan koperasi Pranata Sejahtera). 

i. 8% menjawab tambahkan simulasi perhitungan pinjaman, tanda tangan 

ketua dalam surat perjanjian tidak perlu, tambahkan keterangan usaha di 

tempat lain (kekurangan ini tidak dapat diadaptasi kedalam sistem karena 

simulasi perhitungan sudah ada ketika peminjam memasukan nominal 

jumlah pinjam pada halaman pengajuan pinjaman, tandatangan ketua 

tetap dibutuhkan dalam surat perjanjian untuk memastikan ketua benar-

benar menyetujui pinjaman tersebut, tambahkan usaha ditempat lain juga 
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tidak dapat diadaptasi karena pembayaran cicilan pinjaman dengan sistem 

potong gaji). 

 

 Gambar 4.71 Grafik Jawaban Pertanyaan No 10 

80% menjawab merekomendasikan aplikasi ini ke anggota dan pengurus lain. 20% 

menjawab tidak merekomendasikannya ke anggota dan pengurus lain, salah satu 

diantaranya beralasan karena seharusnya sudah ada sosialisasi dari koperasi 

sehingga tidak perlu merekomendasikannya.  


