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ABSTRACT 

 
 The development of sciences and technology that fast nowadays, can cause many 

thing that we can use it to explore technology well. It is computer. In the begining computer is 
used as a calculating machine, a typer and a higher step as a tool which can save many data 
in the big number. In Sarwo Gampang’s Cooperation, editing data and input data are still use 
convensional method that is working consumer’s data and output money are done by 
uneffective and unefficient. 

From that problem which analyse, can be conclude how to make an information 
system which can giving information and cooperation officer in searching consumer’s input 
data consumer and orginise financial administration in Sarwo Gampang cooperation regularly 
and accurate to use information system that computerized. 

 The result of examination from some problems in Sarwo Gampang 
cooperation,system is estimated so unwieldy in giving service to them, so they have wait to 
long time because their is data on mixed with others consumer in document filled with 
questionnares. In a procces editing consumer is data into big book still many mistakes 
because when they write identity data in questionnaire, thair data is inclearly. Beside from the 
system, they where missing because the data like questionnaire letter is on make database 
yet. 

 
  Keyword : Information system cooperation, editing data cooperation’s data. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
1. Pendahuluan 

Usaha Koperasi Simpan Pinjam Sarwo Gampang di  Kabupaten Klaten kini kian 

berkembang,terbukti dengan meningkatnya utang dan piutang.Bahwasannya kedua 

transaksi tersebut memiliki peranan yang kuat dalam menjaga eksistensi 

koperasi,sehingga informasi kluar masuk uang yang cepat,tepat dan akurat sangat 

diperlukan.Peran yang penting serta ketepatan waktu dalam penyusunan laporan 

keuangan membutuhkan penggunaan aplikasi komputer  dalam kegiatan usahanya. 

Penyusunan laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Sarwo Gampang di Kabupaten 

Klaten masih manual sehingga informasi yang dibutuhkan kurang akurat dan 

membutuhkan waktu yang lama.Beraneka macam jenis transaksi  dengan jumlah banyak 

sehingga  modal koperasi didapat dari laba simpan pinjam di koperasi. 

Program aplikasi komputer ini dapat diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam Sarwo 

Gampang di  Kabupaten Klaten karena perusahaan ini telah memiliki fasilitas pendukung 

yaitu computer dan sumber daya manusia yang dapat menjalankan program ini. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas,bahwa transaksi yeng berhubungan dengan 

transaksi utang dan transaksi piutang mempunyai peran penting dalam kegiatan 

usahanya serta untuk mempermudah pencatatan transaksi dan pengolahan data 

koperasi.Oleh karena itu penyusunan skripsi ini mengambil judul “Perancangan Sistem 

Informasi Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Sarwo Gampang di Klaten”  

2. Landasan Teori 

2.1 Sistem 

Definisi sistem berkembang sesuai dengan konteks dimana pengertian sistem itu 

digunakan. Secara sederhana sistem diartikan sebagai suatu kumpulan atau 

himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling 

berinteraksi, dan saling bergantung sama lain. 

Murdick dan Ross (1993) mendefinisikan system sebagai seperangk telemen yang 

digabungkan antara satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama1.Menurut Scott 

(1996) sistem terdiri dari unsusr-unsur seperti masukan (input), pengolahan 

(processing), serta keliaran (output). Ciri pokok menurut Gapspert ada empat, yaitu 

sistem itu beroperasi di dalam suatu lingkungan, terdiri atas unsur-unsur, ditandai 

dengan saling berhubungan, dan mempunyai satu fungsi atau tujuan utama. 

                                                 
1 Hanif Al Fatta, Analisis Perancangan Sistem Informasi, Andi 2007,  
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Untuk memahami dan mengembangkan suatu system, maka perlu membedakan 

unsur-unsur dari system yang membentuknya. Berikut adalah karakteristik system 

yang dapat membedakan suatu system dengan system lainnya: Batasan 

(boundary),Lingkungan  (environment),Masukan  (input),Keluaran  (output),Komponen  

(component),Penghubung (interface) dan Penyimpanan (storage) 

 2.2 Konsep Dasar Informasi 

Informasi adalah data yang diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi 

pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung 

sumber informasi.2 

Jogiyanto HM (2008:8) mendefinisikan informasi sebagai “data yang diolah 

menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya”. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sumber informasi adalah data. Data 

belum menunjukkan sesuatu yang bisa dipahami, karenanya harus diproses terlebih 

dahulu. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi lebih berguna bagi 

yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat 

digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan. 

Nilai informasi ( value of information) ditentukan dari dua hal yaitu manfaat dan 

biaya untuk mendapatkannya. 

2.3 Konsep Dasar Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 

manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasasi, dan menyediakan pihak luar 

tertentu dengan laporan - laporan yang diperlukan. 

menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis adalah suatu sistem didalam 

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, 

mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi 

dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan 

2.4 Konsep Analisis Sistem 

2.4.1 Analisis Kelemahan Sistem 

Analisis kelemahan dilakukan untuk mencari kelemahan-kelemahan yang 

terdapat dalam sistem yang sedang digunakan (yang sedang berjalan). Dari analisis 

ini akan dapat ditemukan beberapa masalah atau kendala-kendala yang 

                                                 
2 Kusrini  
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menyebabkan sistem menjadi tidak bekerja secara maksimal, sehinggal hal-hal 

tersebut harus segera dicarikan solusi permasalahannya. Analisis kelemahan sistem 

dilakukan dengan melihat beberapa faktor diantaranya adalah pengukuran 

pekerjaan, kehandalan, teknologi, laporan dan dokumentasi. 

2.4.2 Analisis PIECES 

Alat ukur yang digunakan dalam menentukan proses penyelesaian masalah 

yaitu dengan melakukan peningkatan-peningkatan pada 6 aspek yang dikenal 

dengan analisis PIECES, meliputi :  

1. Analisis Kinerja (Performance) 

           Kinerja adalah perilaku disetiap kegiatan atau aktivitas dalam 

sistem. Kinerja sistem berkaitan dengan beberapa faktor antara lain Turn 

around time yaitu waktu yang dibutuhkan sistem untuk mengerjakan satu 

pekerjaan. Response time yaitu waktu yang dibutuhkan sistem untuk 

memberikan jawaban dan untuk menyesuaikan perpindahan pekerjaan. 

Transaction thoughgput yaitu jumlah pekerjaan total yang dilakukan dalam 

sistem selama satu periode waktu tertentu.  

2. Analisis Informasi (Information) 

Dalam penyajian informasi, sering terjadi keterlambatan dan 

bahkan terjadi kesalahan  sehingga informasi yang dihasilkan terkadang 

tidak bisa langsung dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.  

3. Analisis Ekonomi (Economic) 

Peningkatan terhadap kebutuhan ekonomi menyangkut dua hal 

yaitu kontrol biaya dan peningkatan keuntungan atau laba. Kontrol biaya 

yang dilakukan untuk mengendalikan pembengkakan biaya. 

Pembengkakan biaya terjadi misalnya pada pemborosan pemakaian bahan 

seperti kertas. Sedangkan peningkatan keuntungan dilakukan supaya biaya 

yang telah dikeluarkan dapat menberikan manfaat yang semaksimal 

mungkin.  

4. Analisis Kontrol (Control) 

 Kontrol digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem, mencegah 

atau mendeteksi kesalahan sistem, menjamin keamanan data, informasi 

dan persyaratan. 
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5. Analisis Efisiensi (Effiency) 

   Efisiensi menyangkut bagaimana menghasilkan output sebanyak-

banyaknya dengan input yang sekecil mungkin.  

6. Analisis Pelayanan  (Services) 

  Pelayanan yang ditingkatkan adalah untuk meningkatkan kepuasan 

user. 

2.5 Konsep Pemodelan Sistem 

2.5.1 Flow Chart 

Flowchart (bagan alir) merupakan bagan yang menggambarkan alur prosedur 

dan program secara logika. Bagan yang memuat alur prosedur-prosedur 

keseluruhan yang terdapat di dalam sebuah sistem adalah system flowchart (bagan 

alir sistem). Notasi-notasi yang digunakan dalam sistem flowchart yaitu: 

 Simbol harddisk, menunjukkan input/output 

menggunakan harddisk. 

 

Simbol proses, menunjukkan kegiatan proses 

dari operasi program komputer. 

 

Simbol keyboard, menunjukkan input yang 

menggunakan online keyboard. 

 

Simbol dokumen, menunjukkan dokumen 

input/output, baik untuk proses manual, mekanik 

atau komputer. 

 

Simbol  garis alir, menunjukkan arus dari proses. 

 

 

2.5.2 Data Flow Diagram 

DFD (Data Flow Diagram) atau DAD (Diagram Aliran Data) adalah diagram 

yang digunakan untuk menggambarkan proses aliran data dan kerja dalam sebuah 

sistem. DFD memuat proses yang mentransformasikan data, aliran data yang 

menggerakkan data, objek yang memproduksi serta mengkonsumsi data, serta data 
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store yang menjadi tempat penyimpanan data. Notasi-notasi yang digunakan dalam 

DFD  yaitu : 

 

 

Entitas, objek aktif yang mengirim dan menerima 

aliran data dari proses 

 

 

Proses, objek yang mentransformasikan 

(mengubah data) 

 Data flow, objek yang menggambarkan aliran 

data 

 

 

Data store, objek yang menggambarkan tempat 

menyimpan data 

 

2.5.3 Entity Relation Diagram (ERD} 

Perancangan basis data dengan menggunakan model entity relationship adalah 

dengan menggunakan Entity Relation Diagram (ERD). Terdapat tiga notasi dasar 

yang bekerja pada model E-R yaitu : entity sets, relationship sets, dan attributes. 

Sebuah entity adalah objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat 

dibedakan dari sesuatu yang lain (Fathansyah, 1999: 30). Entity sets adalah 

sekumpulan entity yang mempunyai tipe yang sama. Kesamaan tipe ini dapat dilihat 

dari atribut/property yang dimiliki oleh setiap entity 

3. Analisis (Proses Penelitian) 

3.1 Analisis PIECES 

Analisis PIECES (Perfomance,Information,economy,control,eficiency, dan service) 

pada Koperasi Simpan Pinjam Sarwo Gampang di Kabupaten Klaten dilakukan untuk 

mengetahui kelayakan sistem baru. 

3.1.1 Analisis Kinerja (Performance)  

Untuk analisis kinerja pada sistem lama yang digunakan Koperasi Simpan Pinjam 

Sarwo Gampang di Kabupaten Klaten ,sebagai berikut : 

a. Beban kerja dalam proses transaksi cukup berat,apalagi ditambah dengan 

penyusunan laporan untuk manajer,jadi tidak memenuhi standar troughtput. 

b. Waktu yang diperlukan untuk menyusun laporan tidak efisien,karena proses 

masih manual,sehingga kurang memenuhi standar response time. 

 

 

 

D1 
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3.1.2 Analisis Informasi (Information) 

Untuk analisis informasi pada sistem lama yang digunakan Simpan Pinjam Sarwo 

Gampang di Kabupaten Klaten ,sebagai berikut : 

a. Berdasarkan keakuratan data yang dihasilakn tergolong tidak akurat karena 

masih menggunakan perhitungan secara manual,jadi sering salah dalam 

penginputan daftar anggota. 

b. Dengan sistem manual sangat lama,karena data utang piutang masih tertulis 

dalam blangko dan kadang harus menunggu blangko terkumpul baru dapat 

membuat laporan,sehingga tidak tepat pada waktunya. 

c. Karena adanya kesalahan pada laporan dan masih tertulis manual,data yang 

disajikan pada saat manajer tidak relevan. 

3.1.3 Analisis Ekonomi (Economy) 

Untuk analisis ekonomi pada sistem lama yang digunakan Koperasi Simpan Pinjam 

Sarwo Gampang di Kabupaten Klaten ,sebagai berikut : 

a. Berdasarkan biaya dilihat dari perkembangan jumlah anggotanya,biaya yang 

dikeluarkan untuk kebutuhan peralatan koperasi akan terus meningkat.  Biaya 

tak terduga sering ditemukan tanpa alasan atau bukti yang kuat. 

b. Dengan biaya yang semakin meningkat dapat mengurangi keuntungan 

koperasi. 

3.1.4 Analisis Keamanan (Control) 

Untuk analisis keamanan pada sistem lama yang digunakan Simpan Pinjam Sarwo 

Gampang di Kabupaten Klaten ,sebagai berikut : 

a. Untuk hak akses sistem,pada sistem lama ini masih kurang karena Pada Sistem 

saat ini tidak dilengkapi dengan password,sehingga siapa saja dapat mengutak-

atik laporan. 

b. Keamanan data pada sistem lama tidak ditemukan adanya pengamanan untuk 

laporan dan blangko-blangko penting,sehingga resiko hilang dan rusak dapat 

terjadi sewaktu-waktu. 

3.1.5 Analisis Efisiensi (Eficiency) 

Untuk analisis efisiensy pada sistem lama yang digunakan Koperasi Simpan Pinjam 

Sarwo Gampang di Kabupaten Klaten ,sebagai berikut : 

a. Untuk SDM yang ada beban kerja dirasa begitu berat,karena harus melakukan 

proses perhitungan uang,pembuatan laporan harian dan pembuatan laporan 

bulanan,untuk pertannggung jawaban pada manajer. 
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b. Pengeluaran banyak untuk pembelian peralatan koperasi seperti buku laporan 

harian maupun bulanan,buku blangko dan alat tulis 

 

3.1.6 Analisis Layanan (Service) 

Untuk analisis layanan pada sistem lama yang digunakan Koperasi Simpan Pinjam 

Sarwo Gampang di Kabupaten Klaten ,sebagai berikut : 

a. Untuk parameter kualitas pelayanan masih jauh dari baik,karena dengan sistem 

manual pelayanan terhadap pelanggan kurang maksimal dan banyak memakan 

waktu, karena masih menggunakan system secara manual. 

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

3.2.1 Analisis Kebutuhan fungsional 

Kebutuhan fungsional sistem adalah jenis kebutuhan yang berisi tentang proses-

proses apa saja yang dilakukan oleh sistem. 

a. Pengguna sistem pegawai dari pengelola unit usaha koperasi yang telah 

ditunjuk oleh ketua. 

b. Hal- hal yang perlu ada pada sistem : 

 Log in untuk Admin, Petugas dan Manajer 

 Sitem dapat menggagalkan Log in,jika username atau password salah. 

 Sistem dapat men-generate perhitungan uang. 

 Sistem dapat mengkalkulasi jumlah kluar masuk uang. 

 Sistem dapat menghasilkan laporan yang dibutuhkan manajer. 

3.2.2 Analisis Kebutuhan Non fungsional 

1. Kebutuhan Perangkat keras (Hardware) 

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk sistem informasi koperasi simpan 

pinjam ini sangat sederhana, yaitu satu unit PC atau Notebook/Netbook 

keluaran tahun produksi 2008. Selain komputer, printer juga dibutuhkan untuk 

mencetak laporan-laporan dan raport. 

2. Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung berjalannya aplikasi sistem 

informasi ini antara lain : 

a. Microsoft Windows XP Home Edition Upgrade with SP2 

b. Visual Basic 6.0  

c. Microsoft Office 

d. Cristal report 8.5 



11 
 

3. Kebutuhan pengguna 

Dalam sistem informasi ini, dibutuhkan beberapa tingkatan user. Tingkatan user 

ini dibedakan berdasarkan wewenangnya terhadap fasilitas dan informasi yang 

tersaji dalam sistem informasi Koperasi. 

3.3  Konsep Pemodelan Sistem 

3.3.1 Data Flow Diagram  (DFD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 DFD Level 0  

Adapun keterangannya sebagai berikut : 

a. Admin Entitas luar Koperasi Simpan Pinjam Sarwo Gampang di Klaten yang 

diwajibkan  untuk menginputkan data barang,data pelanggan,data 

supplier,data pelanggan,data penjualan dan data pembelian. 

b. Manajer Entitas luar Koperasi Simpan Pinjam Sarwo Gampang di Klaten 

dan Sumber daya manusia. 

c. Petugas Entitas luar yang diwajibkan menginputkan data transaksi 

penjualan dan transaksi pembelian. 

3.3.2 Entity Relation Diagram (ERD) 

Database merupakan faktor paling penting dalam penyimpanan data. Agar 

sebuah database efektif dan efisien, maka table-tabel yang ada strukturnya harus 

baik. Untuk itu dalam merancang database perlu proses perancangan struktur tabel. 

Perancangan yang digunakan dalam Sitem Informasi Penjualan ini adalah 

menggunakan Entity Relation Diagram (ERD). Perancanga basis data dengan 

Administrasi Manajer 

Data Bukti Simpanan 
Data Bukti Pinjaman 
Data Bukti Anggota 
Data Bukti Pengambilan 
Data Bukti Angsuran 
Data Bukti Hasil Bagi Simpanan 
Data Bukti Hasil Bagi Pinjaman 

Laporan Data Bukti Simpanan 
Laporan Data Bukti Pinjaman 
Laporan Data Bukti Anggota 
Laporan Data Bukti Angsuran 
Laporan Data Bukti Pengambilan 
Laporan Data Bukti Hasil Bagi Simpanan 
Laporan Data Bukti Hasil Bagi Pinjaman 

Laporan Data Bukti Simpanan 
Laporan Data Bukti Pinjaman 
Laporan Data Bukti Anggota 
Laporan Data Bukti Pengambilan 
Laporan Data Bukti Angsuran 
Laporan Data Bukti Hasil Bagi Simpanan 
Laporan Data Bukti Hasil Bagi Pinjaman 

Data Bukti Simpanan 
Data Bukti Pinjaman 
Data Bukti Anggota 
Data Bukti Pengambilan 
Data Bukti Angsuran 
Data Bukti Hasil Bagi Simpanan 
Data Bukti Hasil Bagi Pinjaman 
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menggunakan model entity relationship adalah dengan menggunakan Entity 

Relation Diagram (ERD). Berikut adalah ERD yang diusulkan: 

 

 

 

 

 

Gambar 2 ERD 
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3.3.3 Relasi Antar Tabel 

Hubungan antar tabel (Relation) adalah hubungan antara sebuah tabel dengan 

beberapa tabel yang lainnya. Hubungan ini menunjukkan relasi antara tabel 

sehingga membentuk suatu jaringan data. Pada sistem informasi penjualan relasi 

antar tabelnya adalah 

 

Gambar 3 Relasi Antar Tabel 

Keterangan : 

  Primary key  * 

  Foreign key ** 

4. Implementasi dan Pembahasan Sistem 

4.1 Implementasi sistem 

Implementasi sistem adalah suatu tahap meletakkan atau menerapkan sistem 

agar siap untuk digunakan atau dioperasionalkan di dalam perusahaan. Dalam tahap 

implementasi sistem ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut ini : 

4.1.1 Menerapkan Rencana Implementasi 

Rencana implementasi merupakan kegiatan awal dari tahap implentasi 

sistem.Rencana implementasi dimaksud untuk mengatur biaya dan waktu yang 

dibutuhkan selama tahap implementasi dilakukan. Biaya yang diperlukan dalam 

tahap implementasi sistem harus dianggarkan dalam bentuk anggaran biaya yang 

berfungsi sebagai pengendalian terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan. Waktu yang 

diperlukan selama tahap implementasi harus diatur dalam bentuk skedul waktu yang 

berfungsi untuk menjadi panduan dalam tahap implementasi. 
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4.1.2 Kegiatan Implementasi 

Kegiatan implementasi dilakukan dengan dasar kegiatan yang telah 

direncanakan dalam rencana implementasi sistem. Kegiatan dalam tahap ini adalah 

sebagai berikut : 

4.1.2.1 Pemrograman 

Penulisan program disini  adalah untuk menuliskan perintah-perintah atau logika 

yang digunakan dalam proses pembuatan implementasi Sistem Informasi Koperasi 

pada Koperasi Simpan Pinjam Sarwo Gampang  di Kabupaten Klaten. 

Pemograman merupakan tahap implementasi dimana dilakukannya pengkodean 

berdasarkan hasil perancangan perangkat lunak yang telah dibuat sehingga 

berbentuk sistem baru yang sedemikian rupa seperti yang telah direncanakan. 

Pengkodean ini dilakukan dengan menggunakan bahasa pemograman Microsoft 

Visual Basic 6.0. 

4.1.2.2 Pengetesan Program  

Sebelum program diterapkan, maka program harus bebas terlebih dahulu dari 

kesalahan-kesalahan. Untuk itu program harus ditest terlebih dahulu untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Program ditest untuk tiap-

tiap modul dan dilanjutkan dengan pengetesan untuk semua modul yang telah 

dirangkai. Pengetesan program dilakukan bersamaan pada saat pembuatan 

program, yaitu dengan pengentrian, pengeditan, penghapusan data. Kesalahan dari 

program yang mungkin terjadi dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk kesalahan. 

4.1.2.3 Manual Instalasi 

Manual instalasi menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal komputer. 

Tata cara instalasi software ini adalah : 

1. Komputer terinstal OS windows XP SP 3. 

2. Pastikan terinstal Microsoft Office 2007,Yang lengkap   dengan Microsoft Acces. 

3. Pastikan terinstal cristal report 8.5 untuk menunjang pembuatann laporan. 

4. Instalasi program dengan CD, caranya : 

a. Masukkan CD kedalam CD room, buka folder  Sistem 

Informasi Penjualan kemudian doble klik setup.exe. 

b. Setelah itu akan masuk pada tampilan ”sistem informasi 

penjualan setup” klik ok untuk melakukan intalasi program. 

c. Untuk melanjutkan instalasi program, klik gambar komputer.  
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d. Pilih SistemInformasiPenjualan,klik continue dan tunggu 

beberapa saat, program siap untuk digunakan. 

5. Basis data menggunakan Microsoft office acces 2007, caranya : 

a. Copi Folder ”Data”,ke drive C:Program file\SI Koperasi atau 

di drive dimana SstemInformasiPenjualan terinstal. 

b. Database siap digunakan. 

6. Instalasi laporan menggunakan cristal report 8.5 ,caranya : 

1. Copi semua file yang berekstensi .rpt dalam satu folder bersama data base 

yang berada di dalam folder ”Data”. 

2. Ganti koneksikan crystal report 8.5 dengan data base cara : 

a. Doble klik pada file yang telah dijadikan satu folder dengan data 

base. 

b. Kemudian perhatikan contoh langkah seting koneksi laporan 

pelanggan : 

1. Klik file Database. 

2. Klik set Location. 

3. Pilih Pelanggan dalam kolom Database. 

4. Klik menu Set location,sehingga muncul Data Explorer. 

5. Kemudian pilih pelanggan pada file Penjualan.mdb,yang terletak di 

Database Files. 

6. Klik set. 

7. Done,Laporan sudah terkoneksi dengan database. 

4.1.3 Pengetesan Sistem 

Tahapan pengetesan sistem ini digunakan untuk memeriksa kekompakan antar 

sistem yang diimplementasikan. Tujuannya untuk memastikan semua komponen-

komponen dari sistem telah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan oleh 

pengguna. Pengetesan sistem ini adalah pengetesan program aplikasi secara 

menyeluruh dan dilakukan untuk mencari kesalahan dan kelemahan yang mungkin 

terjadi pada sistem baru. 

4.1.4 Pemilihan  dan Pelatihan Personil 

a. Pemilihan Personil 

Personil yang terpilih dapat berasal dari dua sumber, yaitu  anggota 

Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam Sarwo Gampang di KLATEN  atau 

anggota koperasi di luar Koperasi. Personil yang dipilih untuk mengoperasikan 
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sistem ini adalah        anggota Koperasi Simpan Pinjam Sarwo Gampang di 

KLATEN dengan beberapa alasan : 

1. Anggota yang sudah ada/anggota lama sehingga tidak membutuhkan 

waktu yang lama untuk beradaptasi dengan sistem yang baru dibangun. 

b. Pelatihan Personil 

Pelatihan personil dilakukan agar program yang dibuat dapat dijalankan 

dengan baik. Ada beberapa tahapan dalam melakukan pelatihan personil : 

1. Pemberian prosedur tertulis, yang didalamnya menjelaskan tentang 

langkah-langkah dalam mengopersikan aplikasi yang telah dibuat, 

sehingga personil yang dilatih akan lebih mudah dalam menjalankan 

program. 

2. Pelatihan secara langsung kepada personil, yakni dengan memberikan 

bimbingan atau arahan tentang apa yang harus dikerjakan dan 

bagaimana mengoperasikan sistem dan bagaimana cara kerja program 

yang dibuat. 

 

5. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam 

Sarwo Gampang, dapat diambil kesimpulan. 

1. Proses pengolahan data yang masih manual, akan mengakibatkan tidak efisiennya 

pelayanan terhadap anggota khususnya pada sirkulasi (baik pinjaman maupun 

simpanan). Misalnya dalam pencarian data membutuhkan waktu cukup lama. 

Dengan adanya program yang sudah terkomputerisasi untuk pengolahan data 

sirkulasi akan mempercepat kerja dalam pinjaman dan simpanan dan memberi 

kenyamanan untuk semua anggota. 

2. Proses pembuatan laporan yang masih manual, membutuhkan waktu yang cukup 

lama sehingga tidak adanya efisiensi dalam proses pembuatan laporan. Dengan 

adanya sistem yang terkomputerisasi pembuatan laporan yang biasa diselesaikan 

dalam waktu 2-3 hari dapat diselesaikan dalam beberapa menit saja. 

Dengan adanya sistem baru yang diusulkan, maka diharapkan dalam  

sistem informasi yang dapat memberikan informasi dan kemudahan bagi petugas 

koperasi dalam pencarian data konsumen, penginputan data konsumen, dan mengatur 



17 
 

administrasi keuangan di koperasi Sarwo Gampang secara teratur dan akurat 

mengunakan sistem informasi yang terkomputerisasi dapat terpenuhi. 

5.1  Saran 

Berdasarkan analisa dari kesimpulan di atas, maka sistem yang diusulkan dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi Koperasi Simpan Pinjam Sarwo Gampang dalam 

pengolahan data sistem informasi Koperasi. Dan untuk hal tersebut, kepada 

Koperasi Simpan Pinjam Sarwo Gampang, penulis menyampaikan saran sebagai 

berikut: 

1. Melakukan pertimbangan terhadap sistem yang telah diusulkan oleh penulis 

dapat dipakai untuk pengolahan data sistem informasi Koperasi Simpan Pinjam 

Sarwo Gampang. 

2. Perlu adanya pelatih admin/operator atau dalam hal ini petugas koperasi untuk 

mempelajari dan membaca petunjuk-petunjuk pengoperasian program, agar tidak 

menimbulkan kesalahan-kesalahan dalam pengoperasian. 
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