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SISTEM INFORMASIKPN
(Koperasi Pegawai Negeri)
KARYA SEJAHTERA
PADA SMK N I BATURAJA
Budi Kurniawan1, Dodi Herryanto2
AMIK AKMI BATURAJA

Jln. A. Yani. No. 267 A. Baturaja32113 INDONESIA (tlp: 0735-326169; fax: 0735-326169
Email: budi.skom@gmail.com, alfis22062009@gmail.com
Abstract— The need for fast information access in
this time-based technology, demanding our role in
processing quick and accuratedata. The development
of information technology is not separated from the
rapid development of computer technology. In SMK
N I Baturaja there is a business unit in the form of
involving employees who exist in this school which is
KPN Karya Sejahtera. Information System
Development At KPN Karya Sejahtera use system
development method that is waterfall model
(waterfall) also called software life cycle. The results
are achieved is the existence of information systems
that can help KPN (Koperasi Pegawai Negeri) in
processing member data, savings, loans and sales.
Intisari :Kebutuhan akses informasi yang cepat di
zaman yang sudah berbasis teknologi ini, menuntut
peran serta kita dalam pengolahan data yang cepat
dan akurat. Perkembangan teknologi informasi ini
tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi
komputer. Di SMK N I Baturaja terdapat unit usaha
yang di bentuk yang melibatkan pegawai yang ada
pada sekolah ini yaitu KPN Karya Sejahtera.
Pengembangan Sistem Informasi Pada KPN Karya
Sejahtera inimenggunakan metode pengembangan
sistem yaitu model air terjun (waterfall) biasa juga
disebut siklus hidup perangkat lunak. Hasil yang di
capai yaitu adanya sistem informasi yang dapat
membantu KPN (Koperasi Pegawai Negeri) dalam
mengolah data anggota, simpanan, pinjaman dan
penjualan.
Keywoard :KPN, Koperasi Pegawai Negeri,
Embarcadero Delphi XE 2

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kebutuhan akses informasi yang cepat di zaman
yang sudah berbasis teknologi ini, menuntut peran
serta kita dalam pengolahan data yang cepat dan

Sistem Informasi KPN ...

akurat. Dan Perkembangan teknologi informasi ini
tidak lepas dari pesatnya perkembangan teknologi
komputer, karena fungsi dari komputer merupakan
sebuah perangkat yang dapat memberikan
kemudahan dan proses yang cepat dalam
menyelesaikan pekerjaan.
SMK Negeri I Baturaja merupakan sebuah
lembaga pendidikan di lingkungan pemerintahan
kabupaten ogan komering ulu, yang merupakan
sekolah lanjut tingkat atasyang sifatnya kejuruan
atau sekolah menengah kejuruan, berorientasi di
bidang pendidikan. Berdasarkan penelitian yang di
lakukan di sekolah ini terdapat sebuah unit usaha
yang di bentuk yang melibatkan pegawai yang ada
pada sekolah ini sebagai anggotanya, yaitu KPN
Karya Sejahtera. KPN Karya Sejahtera adalah
Koperasi Pegawai Negeri di Lingkungan SMK N I
Baturaja yang merupakan sebuah wadah untuk
memajukan kesejahteraan anggota koperasi,
mengembangkan serta membangun kemampuan dan
potensi anggota koperasi serta berperan secara aktif
(role actively) dalam rangka meningkatkan dan
memperbaiki kualitas kehidupan anggota koperasi.
KPN Karya Sejahtera pada SMK N I Baturaja ini
mengalami kemajuan dengan pesat, pengolahan
data yang di lakukan selama ini dengan melakukan
pencatatan-pencatatan simpanan dan transaksi yang
dilakukan
kedalam
buku-buku.
Beberapa
permasalahan
yang
timbul
saat
anggota
membutuhkan informasi saldo simpanan, sisa
pinjaman dan pembuatan laporan setiap bulannya.
Proses ini membutuhkan waktu yang lama untuk
perhitungan dan rekap ulang dari data-data yang ada
pada buku untuk di pindahkan kembali ke komputer
dengan aplikasi Microsoft Word atau Microsoft
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Excel untuk bisa di cetak untuk menghasilkan
laporan
Berdasarkan permasalahan yang telah di uraiakan
pada latar belakang, maka peneliti membuat suatu
rancangan
sistem
informasidatabase
yang
membantu dalam pengolahan data pada Koperasi
Pegawai Negeri “Karya Sejahtera”, yang
diharapkan
dapat
membantu
mengurangi
permasalahan tersebut dengan tema “Sistem
Informasi KPN (Koperasi Negeri Sipil) Karya
Sejahtera Pada SMK N I Baturaja”.Penelitian ini
di harapkan menghasilkan suatu suatu sistem
informasi yang membantu dalam pengolahan data
dan menghasilkan informasi-informasi dalam
bentuk laporan yang di inginkan.

Data primer merupakan data utama dimana data
diperoleh secara langsung dari pihak pertama.
Adapun metode nya sebagai berikut :
1. Metode Observasi
Pada tahap ini peneliti melakukan
pengumpulan
data
dengan
melakukan
pengamatan langsung proses pengolahan data
pada KPN Karya Sejahtera SMK N I Baturaja.
2. Metode Wawancara
Mengumpulkan data dengan melakukan
interviewsecara langsung dengan pengurus
KPN Karya Sejahtera SMK N I Baturaja
tentang proses input data, transaksi-transaksi
dan laporan yang akan dihasilkan pada KPN
Karya Sejahtera yang sudah berjalan.

1.2 Rumusan Masalah
Adapun identifikasi masalah pada KPN
(Koperasi Pegawai Negeri) Karya Sejahtera
berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan
yaitu proses pengolahan data dan untuk
menghasilkan informasi dalam bentuk laporan
begitu lambat, maka permasalahan yang akan di
bahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana
membuat suatu sistem informasi KPN (Koperasi
Pegawai Negeri) Karya Sejahtera yang dapat
membantu dan sesuai dengan kebutuhan pada KPN
Karya Sejahtera SMK N I Baturaja ?”.

3. Metode Kepustakaan
Mengumpulkan informasi-informasi dan
teori-teori yang berhubungan dengan sistem
informasi yang akan di buat, baik dari
penelitian sebelumnya ataupun dari berbagai
referensi lainnya.
2.1.2 Data Sekunder

1.3 Batasan Masalah
Peneliti ini membatasi ruang lingkup penelitian
ini hanya pada data akun, anggota, kas awal,
simpanan, pinjaman dan penjualan, sehinggaakan
menghasilkan laporan simpanan peranggota,
laporan pinjaman peranggota, laporan penjualan
peranggota, dan laporan transaksi-transaksi harian,
bulanan dan tahunan yang terekap di dalam laporan
kas.

Metodologi pengembangan sistem adalah
metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep
pekerjaan, aturan-aturan dan postulat-postulat yang
akan digunakan untuk mengembangkan suatu
sistem
informasi.
Pengembangan
sistem
didefinisikan sebagai aktivitas untuk menghasilkan
sistem informasi berbasis komputer untuk
menyelesaikan persoalan (problem) organisasi atau
memanfaatkan kesempatan (opportunities) yang
timbul.Model air terjun (waterfall) biasa juga
disebut siklus hidup perangkat lunak.mengambil
kegiatan dasar seperti spesifikasi, pengembangan,
validasi, dan evolusi dan merepresentasikannya
sebagai fase-fase proses yang berbeda seperti
spesifikasi persyaratan, perancangan perangkat
lunak, implementasi, pengujian dan seterusnya. [1]

1.4. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari pembangunan Sistem
Informasi KPN Karya Sejahtera ini adalah untuk
membantu pengolahan data dan menyajikan
informasi yang berguna untuk KPN Karya Sejahtera
SMK N I Baturaja.

Data yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber
lain, baik lisan maupun tulisan.
2.2 Metode Pengembangan Sistem

2. METODE PENELITIAN
2.1 Metode Pengumpulan Data
2.1.1 Data Primer

Judul Paper dalam 3 Kata disambungtitik-titik(…)
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Gambar 1. Model Waterfall
Keterangan gambar diatas alur dari Model
Waterfall adalah sebagai berikut :
1. Rekayasa Perangkat Lunak (system enginerring),
melakukan pengumpulan data dan penetapan
kebutuhan semua elemen system
2. Requirements analysis, melakukan analisis
terhadap permasalahan yang dihadapi dan
menetapkan kebutuhan perangkat lunak, fungsi
performsi dan interfacing
3. Design, menetapkan domain informasi untuk
perangkat lunak, fungsi dan interfacing
4. Coding, pengkodean yang mengimplementasikan
hasil desain ke dalam kode atau bahasa yang di
mengerti oleh mesin komputer dengan
menggunakan bahasa pemrograman tertentu.
5. Testing, kegiatan untuk melakukan pengetesan
program yang sudah dibuat apakah benar atau
belum di uji dengan cara manual. jika testing
sudah benar maka program boleh digunakan.
6. Maintenance (perawatan), menangani perangkat
lunak yang sudah selesai supaya dapat berjalan
lancar dan terhindar dari gangguan yang dapat
menyebabkan kerusakan.
2.3 Perancangan Sistem
2.3.1 Perancangan Diagram Konteks
Diagram konteks adalah suatu bagan yang
menggambarkan aliran data bersumber pada siswa
yang selanjutnya diolah dalam proses pengolahan
data untuk menghasilkan informasi.
Contex Diagram merupakan sebuah diagram
sederhana yang menggambarkan hubungan antara
entity luar masukan dan keluaran dari sistem. [2]
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Gambar 2. Diagram Konteks
2.3.2 Perancangan Basis Data
Perancangan Basis Data adalah proses untuk
menentukan
isi
dan
pengaturan data yang
dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan
sistem. Tujuan Perancangan Database adalah untuk
memenuhi informasi yangberisikan kebutuhankebutuhan user secara khusus dan aplikasiaplikasinya.

Gambar 3. Rancangan Basis Data
Dalam Bentuk ERD

TABEL 1.
SIMBOL DALAM DIAGRAM KONTEKS
2.4 Landasan Teori
2.4.1Sistem Informasi
Sistem yaitu suatu bentuk integrasi antara satu
komponen dengan komponen yang lain karena
sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap
kasus yang terjadi di dalam sistem tersebut. [3]
Sistemadalah hubungan satu unit dengan unit
lainya yang saling berhubungan satu sama lainya
dan yang tidak dapat dipisahkan serta menuju suatu
kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Apabila satu unit terganggu, maka unit
lainya pun akan terganggu untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan tersebut. [4]
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Informasi adalah proses lebih lanjut dari data
yang sudah memiliki nilai tambah. Informasi yang
dihasilkan dari suatu pemrosesan suatu data harus
memberi manfaat dan berkualitas bagi para pemakai
didalam pengambilan sebuah keputusan. [3]
Informasi adalah segala sesuatu keterangan yang
bermanfaat untuk para pengambil keputusan atau
manager dalam rangka mencapai tujuan organisasi
yang sudah ditetapkan sebelumnya.[4]
Data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk
yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat
dalam mengambil keputusan saat ini atau
mendatang. Sebuah informasi yang baik harus
memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Akurat (accurated)
Informasi yang dihasilkan harus benar-benar
terhindar dari factor kesalahan, sehingga tidak
menyesatkan pemakai.
b. Tepat Waktu (Time Lines)
Keterlambatan informasi tidak akan memberikan
nilai manfaat, karena kondisi bisnis dapat
berubah
suatu
saat
sehingga
dapat
menghilangkan suatu peluang.
c. Relevan (Relevance)
Informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan
pokok permasalahan yang sedang dihadapi dan
memberikan manfaat bagi penggunanya.
Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam
suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan
pengolahan transaksi harian yang mendukung
fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial
dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk
dapat
menyediakan
laporan-laporan
yang
diperlukan oleh pihak luar tertentu. [3]
Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam
suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan
pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat
manajerial, dan kegiatan strategis dari suatu
organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu
dengan laporan-laporan yang diperlukan. [5]
2.4.2 Embarcadero Delphi XE 2
Embarcadero XE2merupakan produk delphi
yang bisa nenangani berbagai macam kelebihan
dengan arti X berarti bermacam-macam E adalah
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Embarcadero.Delphi XE2 adalah sebuah IDE
Compiler untuk bahasa pemrograman pascal dan
lingkungan pengembangan perangkat lunak yang
sering digunakan untuk merancang suatu aplikasi
program.[6]

Gambar 4. Tampilan Dasar
Embarcadero Delphi XE2

Didalam Embarcadero DelphiXE2
memiliki
beberapa komponen yaitu sebagai berikut:
1. FormDesigner
Form designer digunakan untuk merancang dan
mendesain userinterface. Di sinilah kontrol
komponen dari tool pallete ditempelkan.
Form Embarcadero Delphi XE2 ini terdapat 2
jenis yaitu :
- VCL Form Aplication – Delphi
- VCL Form

Gambar 5. Jendela Form Designer
2. Tool Pallete
Tool Pallete berisi komponen yang dapat
ditempelkan
atau
diletakkandalam
form,
digunakan untuk mendesain form sehingga
membentuk user interface.
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Gambar 6. Jendela ToolPallete
3. Object Inspector
Object Inspector berfungsi memanipulasi
kontrol-kontrol yang sudah ada dalam form.
Jendela object inspector dibagi 2 yaitu:
Gambar 8. Jendela Inspector(Events)
a. Properties
Properties berfungsi untuk mengubah sifatsifat yang dibawa oleh object tersebut.

4. Tampilan Unit
Unit digunakan untuk menuliskan listing
program suatu aplikasi.Didalamnya terdapat
sebuah struktur unit.Unit ini tersimpan dalam
bentuk .pas sedangkan yang sudah terkompilasi
di simpan dalam bentuk .dcu.proses link ini akan
menggabungkan file-file .dcu menjadi file .exe
atau .dll.

Gambar 7. Jendela Inspector (Properties)
b. Event
Event berfungsi sebagai daftar prosedure yang
dilakukan oleh object tersebut ketika suatu
peristiwa terjadi.

Gambar 9. Jendela Unit .pas

5. Menubar
Menubar berfungsi untuk memilih tugas-tugas
tertentu, seperti memulai,
memilih, dan
mengakhiri suatu aplikasi.

Gambar 10. Tampilan Menubar
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6. Toolbar/Speedbar
Tidak jauh berbeda dengan fungsi menubar,
tetapi dengan penggunaan yang lebih praktis dan
cepat.Toolbar ini ditandai dengan gambargambar icon.

Gambar 11. Tampilan Toolbar

7. Jendela Structure
Jendela ini digunakan untuk melihat kontrol
apa saja yang berada di dalam form secara
hierarkis, seperti pada Windows Explore.

Gambar 13.Jendela Project Manajer

9. Jendela Messages
Jendela
messages
digunakan
untuk
menampilkan pesan ketika aplikasi sedang
berjalan. Lewat jendela ini kita bisa mengetahui
kinerja program dan mengontrol apakah ada
baris kode yang masih trouble.

Gambar 14. Jendela Messages
Gambar 12. Jendela Structure
2.4.3 MySql
8. Jendela Project Manager
Jendela Project manager berfungsi untuk
menampung proyek dengan root project group
(otomatis) yang ditampilkan secara hierarkis.

MySQL merupakan suatu software (perangkat
lunak) RDBMS yang dapat mengelola database
dengan sangat cepat, dapat menampung data dalam
jumlah yang sangat besar, dan dapat diakses oleh
banyak user (pengguna), dan bisa melakukan suatu
proses secara sinkron. Fungsi dari MySql yaitu
sebagai database menyimpanan data [7].

3 HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil
Dari hasil penelitian ini penulis berhasil membuat
sebuah Sistem Informasi KPN (Koperasi Pegawai
Negeri) Karya Sejahtera pada SMK N I
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Baturaja.Pada aplikasi ini terdapat halaman login
dan menu utama. Pada halaman menu utama. Ada
beberapa menu pilihan yaitu :
1. Setting
Menu ini terdapat sub menu yaitu :
a. Kas awal
b. Rekening Simpanan
c. Rekening Pinjaman dan Angsuran
d. Rekening Penjualan dan Angsuran
e. Denda Pinjaman
f.

Menu ini berfungsi untuk menampilkan form
transaksi pinjaman anggota.
b. Agsuran Pinjaman
Menu ini berfungsi untuk menampilkan form
transaksi angsuran pinjaman anggota.
8. Penjualan
Menu ini mempunyai sub menu :
a. Transaksi Penjualan
Menu ini berfungsi untuk menampilkan form
transaksi penjualan anggota.
b. Agsuran Penjualan
Menu ini berfungsi untuk menampilkan form
transaksi angsuran penjualan anggota.

Denda Penjualan

g. Password User
3.2 Pembahasan
3.2.1Form Login
Form ini muncul saat shortcut aplikasi di klik.
Shortcut aplikasi dengan namaKPN Karya
Sejahatera. Inputkan username dan passworddan
klik tombol OK. Adapun tampilan halaman login
seperti gambar berikut ini :

2. Cetak
Menu ini terdapat sub menu yaitu :
a. Simpanan Pokok dan Wajib
b. Laporan Kas
3. Perkiraan (AKUN)
Menu ini berfungsi untuk
forminput Perkiraan (AKUN).
4. Anggota

menampilkan

Menu ini berfungsi
forminput Anggota.
5. Kas Awal

untuk

menampilkan

Menu ini berfungsi
forminput Kas Awal.
6. Simpanan

untuk

menampilkan

Menu ini mempunyai sub menu :
a. Buat Rekening
Menu ini berfungsi untuk menampilkan form
input Buat Rekening untuk simpanan
anggota.
b. Transaksi
Menu ini berfungsi untuk menampilkan form
transaksi simpanan anggota.
7. Pinjaman

Gambar 15. Halaman Login
3.2.2FormMenu Utama
Form menu utamaini merupakan interface awal
yang berfungsi untuk menampilkan form lainnya.

Menu ini mempunyai sub menu :
a. Transaksi Pinjaman
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Gambar 16. Form Menu Utama
3.2.3Form Input Perkiraan(AKUN)
Form ini mempunyai fungsi untuk menginputkan
data-data akun ke dalam sistem informasi ini.

25
Form ini mempunyai fungsi untuk menginputkan
data-data anggota yang membuat rekening
simpanan ke dalam sistem informasi ini.

Gambar 20. Form Buat Rekening Simpanan
Gambar 17. FormInput Perkiraan (AKUN)

3.2.7Form Transaksi Simpanan
Form ini mempunyai fungsi untuk menginputkan
data-data simpanan anggota ke dalam sistem
informasi ini.

3.2.4Form Input Data Anggota
Form ini mempunyai fungsi untuk menginputkan
data-data anggota ke dalam sistem informasi ini.

Gambar 18. FormInput Anggota
3.2.5Form Input Kas Awal
Form ini mempunyai fungsi untuk menginputkan
data-data kas awal ke dalam sistem informasi ini.

Gambar 19. FormInput Kas Awal

Gambar 21. Form Transaksi Simpanan
3.2.8Form Transaksi Pinjaman
Form ini mempunyai fungsi untuk menginputkan
data-data transaksi pinjaman anggota ke dalam
sistem informasi ini.

Gambar 22. Form Transaksi Pinjaman

3.2.6Form Buat Rekening Simpanan
3.2.9Form Transaksi Angsuran Pinjaman
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Form ini mempunyai fungsi untuk menginputkan
data-data transaksi angsuran pinjaman anggota ke
dalam sistem informasi ini.

Laporan
ini
mempunyai
fungsi
untuk
menampilkan informasi data simpanan pokok dan
simpanan wajib anggota.

Gambar 23. Form Transaksi Angsuran Pinjaman

Gambar 26. FormLaporan Simpanan Pokok dan
Wajib

3.2.10Form Transaksi Penjualan
Form ini mempunyai fungsi untuk menginputkan
data-data transaksi penjualan anggota ke dalam
sistem informasi ini.

3.2.13LaporanKas
Laporan
ini
mempunyai
fungsi
untuk
menampilkan informasi seluruh data-data transaksi
anggota yang terekap dalam laporan ini.

Gambar 24. Form Transaksi Penjualan
3.2.11Form Transaksi Angsuran Penjualan
Form ini mempunyai fungsi untuk menginputkan
data-data transaksi angsuran penjualan anggota ke
dalam sistem informasi ini.

Gambar 25. Form Transaksi Angsuran Penjualan

Gambar 27. Laporan Kas
3.2.14Laporan Simpanan Peranggota
Laporan
ini
mempunyai
fungsi
untuk
menampilkan informasi data simpanan anggota.

Gambar 28. Laporan Simpanan Peranggota

3.2.12 Laporan Simpanan Pokok dan Wajib
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3.2.15Laporan Pinjaman Peranggota
Laporan
ini
mempunyai
fungsi
untuk
menampilkan informasi data pinjaman anggota.
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2. Memudahkan pekerjaan pengurus KPN dalam
menginputkan data, karena user interface dari
sistem informasi ini mudah di mengerti.
3. Menyajikan informasi
koperasi dengan cepat

simpanan

anggota

4. Menunjang transparansi pengelolaan data.
4. KESIMPULAN

Gambar 29. Laporan Pinjaman Peranggota

3.2.16Laporan Penjualan Peranggota
Laporan
ini
mempunyai
fungsi
untuk
menampilkan informasi data penjualan anggota.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah :
1. Sistem informasi yang dibangun dapat
membantu Koperasi Pegawai Negeri Karya
Sejahtera dalam memberikan informasi secara
cepat.
2. Data-data yang telah tersimpan di dalam
database sistem informasi ini, bisa di akses dan
ditampilkan dengan cepat.
3. Kemudahan dalam menghasilkan laporan setiap
bulannya.
4. Keamananterjamin karena di dalam sistem ini
tersedia form Login sebagai form security untuk
masuk kedalam menu utama sistem informasi
ini, sehingga tidak semua userdapat mengakses
aplikasi ini.
5. Sistem informasi ini bisa di akses di jaringan
komputer lokal.

Gambar 30. Laporan Penjualan Peranggota
Sistem Informasi KPN adalah sebuah Sistem
yang dibuat dan dirancang sebagai solusi dalam
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
timbul di proses pengelolaan data pada KPN Karya
Sejahtera
ini,
mulai
dari penyimpanan dan pemusatan
data
secara
terkomputerisasi hingga menangani berbagai
macam laporan yang berhubungan dengan data
koperasi pegawai negeri sehingga memudahkan
untuk meningkatkan kebutuhan administrasi KPN
Karya Sejahtera.
Kegiatan pengembangan Sistem Informasi
Koperasi Pegawai Negeri ini bertujuan sebagai
berikut :
1. Meningkatkan efisiensi waktu, efektifitas kerja,
kecepatan proses pengelolaan data dan kualitas
layanan yang lebih baik lagi.
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5. SARAN
Saran untuk penelitian selanjutnya :
1. Pada Sistem Informasi KPN (Koperasi Pegawai
Negeri) Karya Sejahtera ini belum sempurna,
Pengembangan selanjutnya di harapkan terdapat
fasilitas import dan export data, dan laporan
bisa di simpan dalam bentuk pdf.
2. Pengembangan selanjutnya untuk memudahkan
anggota Koperasi Pegawai Negeri Karya
Sejahtera untuk mendapatkan informasi
simpanan anggota bisa di lakukan melalui
aplikasi android KPN.
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3. Sistem informasi ini kedepannya dapat di
kembangkan lagi menjadi sistem informasi
yang berbasis Web, sesuai perkembangan
teknologi informasi di zaman sekarang ini,
sehingga mudah di akses dari mana saja.
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