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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG  

Sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin 

maju dengan pesat, kita dituntut untuk dapat memanfaatkannya secara 

optimal.Setiap instansi, perusahaan atau lembaga pendidikan diharapkan 

dapat menggunakan teknologi tersebut untuk menghadapi persaingan yang 

demikian ketatnya dalam hal mendapatkan informasi yang mereka butuhkan 

demi kelancaran dan kemajuan perusahaan. 

Demikian halnya dengan PT. BPR Syariah Dana Mulia yang 

merupakan sebuah lembaga perbankan yang ada di Kota Surakarta yang 

bertujuan untuk mendekatkan sarana usaha produksi terutama permodalan 

masyarakat dan membantu kelancaran berbagai usaha kecil menengah mulai 

memperkenalkan kepada masyarakat pedesaan tentang azas-azas perbankan 

di berbagai kesempatan dan mulai mendapat perhatian yang cukup besar 

dari berbagai pihak dan informasi sangat dibutuhkan dalam menunjang 

pengambilan keputusan khususnya dalam pengolahan data. 

Kendala yang dihadapi oleh PT. BPR Syari’ah Dana Mulia Surakarta 

dimana pengolahan input dan output data masih dilakukan secara manual 

yaitu dengan menginput data nasabah menggunakan Microsoft Excell, hal 

ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya data rangkap.  Selain itu 

untuk mengolah data simpanan diperlukan data-data dari bagian lain seperti 
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Administrasi, Accounting dan SDI serta Teller yang menyebabkan 

penyajian informasi / laporan mengenai simpanan nasabah kepada pimpinan 

dirasakan kurang cepat dan tepat karena membutuhkan banyak waktu dan 

tenaga. 

Untuk mengatasi permasalah yang dihadapi oleh PT. BPR Syari’ah 

Dana Mulia Surakarta, maka dibutuhkan sebuah aplikasi simpanan yang 

sudah terkomputerisasi yang dapat membantu kegiatan operasional PT. BPR 

Syari’ah Dana Mulia Surakarta. 

Pada sistem informasi simpnan yang akan dibuat oleh penulis 

nantinya hak akses setiap operator berbeda-beda sesuai bagian masing-

masing karena sistem simpanan ini menggunakan sistem multiuser.  Sistem 

informasi simpanansecara multiuser ini dapat diakses oleh beberapa bagian, 

yaitu:Administrasi, Accouunting dan SDI serta Teller, dimana masing-

masing user memiliki hak akses yang berbeda-beda sesuai pekerjaan 

masing-masing bagian. 

Dengan sistem baru yang akan dibangun oleh penulis, diharapkan 

dapat membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pihak bank 

dalam hal ini PT. BPR Syari’ah Dana Mulia Surakarta dalam hal 

pengolahan data simpanan. 

Dengan pertimbangan tersebut, penulis berkeinginan memanfaatkan 

dan menerapkan sebuah sistem program berupa Sistem Informasi Simpanan 

secara Multiuser pada PT. BPR Syari’ah Dana Mulia Surakarta. 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Dengan sistem komputerisasi yang akan penulis buat, nantinya dapat 

membantu memecahkan permasalahan yang ada di bagian seperti 

Administrasi, Accounting dan SDI serta Teller, khususnya dalam hal 

pencatatan bagian keuangan simpanan.Berdasarkan permasalahan diatas 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana proses simpanan pada PT. BPR Syariah Dana Mulia 

Surakarta ? 

b. Bagaimana membuat program komputerisasi sistem pada PT. BPR 

Syariah Dana Mulia Surakarta dengan menggunakan Visual Basic 6.0 

supaya membantu dalam proses simpanan ? 

 

1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas, terperinci dan tidak 

menyimpang dari apa yang telah diuraikan serta dapat memberikan 

pemahaman yang lebih baik, maka penulis memberikan batasan-batasan 

masalah antara lain: 

1. Pengolahan Data Nasabah 

2. Transaksi Simpanan Nasabah 

3. Transaksi Pengambilan Simpanan 

4. Proses Bagi Hasil Mudharabah 

5. Perhitungan Sisa Hasil Usaha ( SHU ) 
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6. Laporan Data Nasabah 

7. Laporan Data Simpanan Nasabah 

8. Laporan Data Pengambilan Simpanan 

9. Laporan Pembagian Sisa Hasil Usaha ( SHU ) 

  

1.4. TUJUAN PROYEK AKHIR 

Penyusunan proyek akhir ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan 

studi program Diploma III di STMIK Sinar Nusantara.  Adapun tujuan 

penulisan Laporan Proyek Akhir yang disusun oleh penulis adalah : 

1. Penyusunan perancangan sistem komputerisasi simpanan pada PT BPR 

Syariah Dana Muliadengan metode perancangan sistem. 

2. Pembuatan aplikasi sistem komputerisasisimpanan pada PT BPR 

Syariah Dana Mulia dengan menggunakan bahasa program Visual 

Basic 6.0 dan menggunakan database SQL Server 2005. 

1.5. MANFAAT PROYEK AKHIR 

Dengan disusunnya proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi beberapa pihak, baik pihak STMIK Sinar Nusantara maupun 

perusahaan.Adapun manfaat tersebut adalah : 

1. Manfaat Bagi Akademik 

Digunakan sebagai wadah bukti dibidang komputerisasi yaitu 

memberikan pengabdian kepada masyarakat sebagai fungsi dimensi 

intelektual, sekaligus dapat memacu mutu pendidikan komputer di era 
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globalisasi serta dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa 

angkatan berikutnya. 

2. Manfaat Bagi Instansi 

Membantu mengatasi permasalahan yang sering dihadapi 

terutama masalah simpanan yang sering terjadi dalam pencatatannya 

serta sebagai sumbangan pemikiran dalam rencana yang terarah untuk 

mengelola perusahaan dimasa mendatang dengan menggunakan 

aplikasi akuntansi yang dibuat, dan meningkatkan kemajuan 

kinerja.Yang diharapkan akan lebih baik dan menjaga keakuratan data 

sehingga akan lebih optimal dalam penyajian informasinya.  

3. Manfaat Bagi Mahasiswa 

Dapat menerapkan dan memperdalam ilmu pengetahuan 

khususnya tentang komputer yang diperoleh selama berada dibangku 

kuliah, selain itu mahasiswa dapat membantu sistem komputerisasi 

system simpanan yang nantinya dapat berguna bagi PT. BPR Syariah 

Dana Mulia. Meningkatkan ketrampilan penulis dalam menganalisa 

suatu masalah dan pemecahannya serta membantu program aplikasi 

sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 

 

1.6. METODE PENELITIAN  

Metode Penelitian merupakan tahap-tahap yang dilalui oleh peneliti 

mulai dari perumusan masalah sampai kesimpulan, yang membentuk sebuah 

alur yang sistematis.Metode penelitian ini digunakan sebagai pedoman 
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peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini agar hasil yang dicapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

1. Metode Pengumpulan data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain: 

a. Metode Observasi 

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data-data 

perusahaan di mana peneliti mengadakan pengamatan secara 

langsung ke tempat penelitian. 

Penulis mengamati secara langsung aktifitas yang berkaitan dengan 

administrasi simpanan nasabahpada PT. BPR Syariah Dana Mulia 

yang sudah berjalan saaat ini, sehingga penulis dapat mengetahui 

sistem kerjanya dan mempelajari bentuk-bentuk formulir input dan 

formilir output.   Dari metode ini penulis mendapatkan beberapa 

formulir yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi simpanan 

nasabahpada PT. BPR Syariah Dana Mulia yang meliputi 

:Formulir Pendaftaran Nasabah, Slip Simpanan, Slip Penarikan dan 

Buku Tabungan. 

b. Metode Wawancara / Interview 

Metode wawancara / interview adalah suatu cara pengumpulan 

data-data perusahaan dengan melakukan tanya jawab kepada 

bagian yang berhubungan dengan sistem pinjam yang akan 

dibangun,dalam hal ini Bagian Administrasi, Accounting dan SDI 

serta Bagian Teller.  Dengan metode ini penulis dapat memperoleh 
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data yang lebih akurat dan lengkap serta mempunyai nilai 

kebenaran. 

Metode ini dilakukan dengan cara wawancara dengan bagian-

bagian yang terkait dengan aplikasi simpanan nasabah, yaitu 

Bagian Administrasi, Accounting dan SDI serta Bagian Teller.  

Pada Bagian Administrasi pertanyaan yang diajukan 

prosedurpendaftaran nasabah dan penutupan rekening.Pada Bagian 

Teller pertanyaan yang diajukan prosedur simpanan dan prosedur 

penarikan simpanan. 

c. Metode Studi Pustaka 

Dengan metode ini penulis memperoleh dasar teori di samping data 

perusahaan, juga data yang dilakukan dengan jalan membaca buku-

buku literatur yang dijadikan acuan dasar penelitian. 

2. Analisis Sistem Yang Berjalan 

Sistem yang berjalan di PT. BPR Syariah Dana Muliayaitu pengolahan 

data simpanan nasabah masih dilakukan secara operasional, yaitu 

menggunakan dokumen manual dan Microsoft Excel, sehingga banyak 

mengalami masalah dalam proses pengolahan data simpanan nasabah. 

Kegiatan operasional yang selama ini dilakukan, dirasakan memiliki 

banyak kelemahan, antara lain dalam proses pencatatan data nasabah, 

transaksi simpanan dan transaksi pengambilan simpanan, yang sangat 

memerlukan ketelitian dan kecermatan dalam proses perhitungannya, 
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maka dari itu perlu diubah cara sistem kerjanya agar lebih cepat dan 

tepat waktu. 

 

 

3. Analisis Sistem Yang Diusulkan 

Sistem yang diusulkan oleh penulis kepada PT. BPR Syariah Dana 

Muliaadalah dengan penggunaan Sistem Komputerisasi Simpanan 

nasabah secara multiuser sehingga dapat diakses oleh banyak user, 

sehingga penyajian informasi / laporan lebih cepat, akurat dan tepat 

waktu. 

4. Perancangan Sistem 

Langkah-langkah teknis yang dilakukan dalam penelitian tentang 

pengolahan data simpanan nasabah, yaitu dengan cara perancangan 

sistem simpanan nasabah yang akan dibuat yang mengacu kepada 

peraturan-peraturan yang berlaku pada PT. BPR Syariah Dana Mulia.   

Adapun perancangan sistem yang akan dibuat meliputi : 

a. Bagan Alir Dokumen  

Bagan Alir Dokumen merupakan bagan alir yang menunjukkan 

arus dari formulir dan laporan termasuk bagian-bagiannya, selain 

itu dibuat untuk mempermudah memahami prosedur simpanan 

nasabah pada PT. BPR Syariah Dana Mulia. 

b. Diagram Konteks ( Context Diagram) 
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Diagram Konteks adalah suatu diagram gambar yang berfungsi 

untuk memetakan model lingkaran, yang direpresentasikan dengan 

lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. 

c. Hierarchy Input Proses Output (HIPO) 

Hierarchy Input Proses Output adalah sebuah bagan berjenjang 

yang digunakan untuk mempersiapkan penggambaran Diagram 

Arus Data untuk menuju level-level lebih bawah lagi.  

d. Entitas Relationship Diagram (ERD) 

Entitas Relationship Diagram adalah suatu bagan yang berisi 

komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang 

masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang 

menggambarkan seluruh fakta tentang suatu obyek yang kita tinjau. 

d. Diagram Alir Data (Data Flow Diagram) 

Diagram Alir Data adalah gambaran sistem secara logical dimana 

gambaran ini tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat 

lunak, struktur data atau organisasi file yang digunakan untuk 

memudahkan pemakai yang kurang menguasai bidang komputer 

untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan atau dikembangkan 

e. Desain Input  

Desain Input adalah suatu tata muka (interface) dalam suatu sistem 

yang membahas tentang input data baik master maupun transaksi 

yang tidak terlepas dari alat-alat input (input device) yang akan 

digunakan, misalnya keyboard, mouse dan lain-lain. 
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f. Desain Output 

Desain Output yaitu rancangan keluaran / informasi yang 

dihasilkan oleh sebuah sistem yang dapat berupa hasil media 

kertas, hasil media lunak dan hasil dari suatu proses yang akan 

digunakan oleh proses lain yang tersimpan pada suatu media 

seperti tape, disk atau kartu.  

g. Kamus Data (Data Dictionary) 

Kamus Data tidak menggunakan notasi grafis sebagaimana halnya 

DFD, tetapi porsinya dalam memodelkan sistem tidak perlu 

diragukan lagi karena sebuah model tidak lengkap tanpa data 

dictionary (DD). Mirip dengan kamus yang membantu kita dalam 

mencari arti kata baru, maka DD juga mempunyai fungsi yang 

sama dalam pemodelan sistem. 

h. Desain Database 

Desain database merupakan salah satu komponen yang penting 

dalam penyusunan aplikasi sistem.  Desain database digunakan 

untuk mendefinisikan isi dari tiap-tiap file database. Data dalam 

suatu file dapat digunakan untuk pembuatan suatu keluaran atau 

laporan. Demikian halnya dengan penyimpanan data ke dalam 

database, file database tersebut harus mempunyai elemen-elemen 

yang mampu menampung data masukan. 

i. Desain Teknologi 
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Desain teknologi adalah sebuah rancagan yang diperlukan sebagai 

langkah untuk menentukan kebutuhan perangkat keras (hardware) 

dan kebutuhan perangkat lunak (software).Kedua perangkat 

tersebut digunakan sebagai penunjang dalam penggunaan suatu 

aplikasi sistem. 

j. Implementasi Sistem 

Suatu pedoman yang digunakan untuk panduan dalam menjalankan 

suatu aplikasi mulai dari input data sampai dengan keluar informasi 

berupa laporan yang berkaitan dengan aplikasi sistem yang 

digunakan. 

 

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penulisan Laporan proyek akhir terdiri dari 5 bab yang 

penulis gunakan.Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam 

penjelasan serta pemahaman kepada pembaca tentang isi dari penulisan 

Laporan Proyek Akhir ini.Penjelasan lebih lanjut mengenai kelima bab 

tersebut adalah seperti di bawah ini 

BAB I    PENDAHULUAN 

Meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan Proyek Akhir, Manfaat Proyek Akhir, Metode 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II   LANDASAN TEORI 
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Membahas tentang dasar-dasar teori yang menjadi landasan teori 

pemecahan masalah yang meliputi Komputerisasi, Sistem, 

Simpanan, Bank Syari’ah, Nasabah, Jasa-Jasa Perbankan, 

Multiuser, Microsoft Visual Basic 6.0,SQL Server dan Crystal 

Report. 

BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

Tinjauan Umum Perusahaan meliputi sejarah singkat berdirinya 

PT. BPR Syariah Dana Mulia Surakarta, Motto, Visi dan Misi, 

Struktur Organisasi, Tugas dari masing-masing bagian dan studi 

kasus, Aturan Bisnis Simpanan, Jenis-Jenis Simpanan dan Studi 

Kasus. 

BAB IV PEMBAHASAN MASALAH  

Pada bab ini akan membahas sistem simpan pinjam yang 

meliputi Bagan Alir Dokumen, Diagram Konteks, Hierarchy 

Input Process Output, Diagram Alir Data, Desain Dialog Layar, 

Desain Input, Desain Output, Desain Database, Desain 

Teknologi, Implementasi Sistem 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai hasil-hasil 

pokok yang berasal dari pembahasan masalah secara terperinci 

dan saran-saranpada PT. BPR Syariah Dana Mulia Surakarta. 

LAMPIRAN 



13 

Lampiran berupa berkas-berkas dari perusahaan yang mengenai 

data simpanan nasabah dari komputerisasi sistem Simpanan 

yang penulis buat 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka digunakan pembaca untuk membantu menyusun 

dan memahami laporan proyek akhir ini. 


