
24 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. METODE PENGUMPULAN DATA 

3.1.1  Penelitian Lapangan  

 

          Agar dalam penelitian nantinya dapat diperoleh data-data yang 

memiliki suatu relevansi pada kasus yang dibahas penulis menggunakan 

beberapa tehnik pengumpulan data. Tehnik-tehnik tersebut diantarnya  

3.1.1.1  Metode Wawancara 

Metode ini merupakan cara pengumpulan data melalui 

wawancara langsung atau tanya jawab dengan pihak yang terkait 

dengan Koperasi Simpan Pinjam BAHAGIA , dalam hal ini penulis 

mewawancarai atau bertanya kepada pimpinan , petugas koperasi . 

Data yang penulis peroleh adalah prosedur transaksi simpan pinjam, 

struktur organisasi, serta sejarah singkat Koperasi Simpan Pinjam 

BAHAGIA . 

3.1.1.2  Observasi 

Penulis mengamati secara langsung aktifitas yang berkaitan 

dengan masalah simpan pinjam pada Koperasi BAHAGIA Nepen 

Boyolali yang sudah berjalan saat ini, sehingga penulis dapat 

mengetahui sistem kerjanya dan mempelajari seluk beluk Koperasi 

BAHAGIA . Dalam teknik observasi ini dilakukan dengan cara 
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pengamatan langsung terhadap proses atau kegiatan yang dilakukan 

oleh Koperasi Simpan Pinjam BAHAGIA yang beralamat di dukuh 

Gatak desa Nepen kecamatan Teras kabupaten Boyolali. Teknik 

pengamatan ini dilakukan khususnya dalam melakukan pendataan 

anggota, penyetoran simpanan, penarikan simpanan, transaksi 

pinjaman, angsuran pinjaman, dan pembuatan laporan. 

3.1.2  Studi Pustaka  

Suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca 

buku dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. Penulis mencari buku dan jurnal tentang sistem 

informasi koperasi simpan pinjam yang sesuai dengan yang 

diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam BAHAGIA . 

 

3.2. METODE PENGEMBANGAN SISTEM 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode 

Object Oriented dengan model waterfall strategy sequential (strategi air 

terjun beraturan). Strategi ini mensyaratkan penyelesaian tiap proses 

secara acak satu per satu sehingga lebih mudah dimengerti. Tahapan 

model waterfall strategy sequential yang dilakukan peneliti adalah sebagai 

berikut. 

3.2.1  Tahap Perencanaan  

Dalam tahap ini, terhadap beberapa langkah yang perlu dilakukan 

di dalam membangun sistem informasi simpan pinjam pada Koperasi 

Simpan Pinjam BAHAGIA  antara lain : 
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1. Identifikasi Masalah, yaitu menjelaskan masalah pada proses 

simpan pinjam yang sedang berjalan. 

2. Lingkup sistem, yaitu menentukan batasan ruang lingkup 

sistem informasi simpan pinjam yang akan dibangun. 

3. Tujuan, yaitu menentukan untuk apa dan untuk siapa sistem 

informasi simpan pinjam ini dibangun. 

 Tahap Analisis Sistem  

Dalam tahap ini, peneliti menguraikan beberapa hal, yaitu : 

1. Gambaran umum Koperasi Simpan Pinjam BAHAGIA seperti 

sejarah Koperasi, Visi Misi dan Motto, Struktur Organisasi, 

dan fungsi Koperasi tersebut. 

2. Analisa sistem yang berjalan menjelaskan sistem dipakai oleh 

Koperasi Simpan Pinjam BAHAGIA dalam melakukan proses 

kegiatan transaksi simpan pinjam sebelum adanya sistem 

informasi simpan pinjam berbasis komputerisasi. 

3. Analisa pemecahan masalah menguraikan tentang beberapa 

usulan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan 

pada sistem yang sedang berjalan. 

4. Kebutuhan User  dan Sistem Informasi Simpan Pinjam. 

Tahap Desain Sistem 

Desain sistem dirancang sebagai penggambaran model sistem 

untuk mendokumentasikan aspek teknis dan implementasi dari sebuah 

sistem yang akan dibangun. 
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Pada tahap ini, peneliti akan mendesain sistem dari sistem yang 

akan dibangun, meliputi peracangan proses menggunakan Use Case 

Diagram, Activity Diagram, Sequence Daigram, dan Statechart Diagram, 

perancangan input dan output, perancangan database menggunkan class 

diagram, dan perancangan tampilan user interface (GUI). Proses desain 

akan menggunakan perancangan sistem notasi UML yang digambarkan 

dalam Star UML sebagai tools system desain. 

3.2.3.1 Desain Sistem 

 

Desain sistem yang digunakan adalah UML. Hal-hal yang 

dilakukan dalam analis desain yang berorientasi obyek ini meliputi:  

a. Use Case 

1.  Aktor yaitu seseorang atau sesuatu yang beriteraksi dengan 

sistem yang berjalan. Aktor pada Koperasi BAHAGIA 

adalah :  

 Pimpinan bertugas menerima laporan data transaksi yang 

terjadi pada Koperasi  BAHAGIA. 

 Petugas/admin bertugas mencatat penerimaan dan 

pengeluaran selama proses operasional di koperasi 

BAHAGIA selain itu mencatat proses data master serta 

data transaksi – transaksi . 

2. Use case dalam sistem informasi koperasi simpan pinjam 

koperasi BAHAGIA diantaranya meliputi login , mengelola 

data anggota ,mengelola data pengguna , mengelola data 

pembiayaan,mengelola data jenis, mengelola data agunan, 
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mengelola data pengeluran,mengelola data tabungan, 

mengelola data laba rugi,mengelola data transaksi simpanan 

,mengelola data transaksi awal, mengelola data transaksi 

angsuran pinjaman. 

3.  Skenario pada sistem informasi koperasi simpan pinjam 

koperasi BAHAGIA berdasarkan apa yang telah diuraikan 

pada use case dimana memunculkan reaksi sistem yang 

dilakukan setelah aktor melakukan input. 

4. Diagram use case adalah urutan bagaimana admin, anggota, 

dan pimpinan dalam menjalankan fungsinya masing-

masing. 

 

b. Diagram kelas pada sistem informasi koperasi simpan 

pinjam koperasi BAHAGIA adalah mengelola data anggota 

,mengelola data pengguna,mengelola data pembiayaan, 

mengelola data transaksi awal ,mengelola data transaksi 

pelunasan,mengelola data transaksi simpanan,mengelola 

data transaksi pinjaman,mengelola data jenis,mengelola 

data agunan,mengelola data pengeluaran,mengelola data 

laba rugi,mengelola data tabungan.Sedangkan tabel yang 

digunakanadalahTanggota,Tpengguna,Tpembiayaan,TTabu

ngan,TJenis,TAgunan,Tpengeluaran,TtransaksiAwal,Ttrans

askisimpanan,Ttransaksipinjaman,Tpelunasandan,dan 

TLabaRugi. 



29 

 

c. Diagram objek adalah suatu perancangan sistem yang 

digunakan untuk menjelaskan tentang nama obyek dan 

atribut suatu table mengelola peminjaman dan tabel master. 

d. Diagram Sekuen yaitu memodelkan perilaku objek dalam 

sebuah use case dengan mendeskripsikan waktu hidup 

objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. 

Fokus pada urutan waktu dari sebuah aktivitas sistem yang 

dijalankan. 

e. Diagram Aktivitas yaitu menggambarkan aliran kerja atau 

aktivitas dari sebuah sistem. Yang perlu diperhatikan disini 

adalah bahwa diagram aktivitas sistem bukan apa yang 

dilakukan actor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh 

sistem tersebut. Seperti login akan menampilkan menu 

utama, lalu dalam menu terdapat sub menu. 

3.2.3.2 Desain Database 

 

Tujuan dari desain database adalah untuk 

menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem, 

sehingga informasi yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan 

baik. Desain Database pada sistem ini antara lain : 

 Tabel anggota dengan nama Tanggota 

 Tabel pengguna dengan nama Tpengguna 

 Tabel pembiayaan dengan nama Tpembiayaan  

 Tabel transaksi awal dengan nama Ttransaksi Awal 
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 Tabel transaksi simpanan dengan nama Ttransaksi 

Simpanan 

 Tabel pinjaman dengan nama Tpinjaman 

 Tabel jenis dengan nama Tjenis 

 Tabel agunan dengan nama Tagunan 

 Tabel pengeluaran dengan nama Tpengeluaran 

 Tabel labarugi dengan nama Tlabarugi 

3.2.3.3 Desain Interface 

 

a. Desain Input  

 

Desain input biasanya berbetuk formulir yang merupakan 

dasar memasukkan suatu data ke sistem. Desain input pada 

sistem ini antara lain : 

1. Data master 

 Desain input data anggota 

 Desain input data pengguna 

 Desain input data pembiayaan 

 Desain input data tabungan 

 Desain input data jenis 

 Desain input data agunan 

 Desain input data pengeluaran 

 Desain input data laba rugi 
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2. Data Transaksi 

 Desain input transaksi awal 

 Desain input transaksi simpanan 

 Desain input transaksi pinjaman 

 Desain input transaksi pelunasan 

b.  Desain Output 

Desain output biasanya berbentuk laporan yang merupakan 

hasil keluaran dari sistem. Desain output dari sistem ini 

antara lain : 

1. Desain output laporan data anggota 

2. Desain output laporan data pengguna 

3. Desaian output laporan data pembiayaan 

4. Desain output laporan data tabungan 

5. Desain output laporan data transaksi awal 

6. Desain output laporan data transaksi simpanan 

7. Desain output laporan data transaksi pinjaman 

8. Desain output laporan data transaksi pelunasan 

9. Desain output laporan data jenis 

10. Desain output laporan data agunan 

11. Desain output laporan data pengeluaran 

12. Desain output laporan data laba rugi 

3.2.4  Implementasi Sistem 

Dalam tahap ini akan dilakukan implementasi sistem informasi 

simpan pinjam diantaranya : 
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1. Coding 

Dalam tahap ini sistem dirancang dengan menggunakan bahasa 

pemrograman VB.NET dan database SQL Server. 

2. Pengujian Sistem 

     Tahap pengujian ini menggunakan pengujian black box 

dimana pengujian ini hanya dilakukan oleh user yang 

merupakan pemakai yang sesungguhnya disini yang dimaksud 

user adalah admin atau pengguna 

Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah 

perangkat lunak berfungsi dengan benar. Pengujian Black Box 

merupakan metode perancangan data uji yang didasarkan pada 

spesifikasi perangkat lunak. Jika dalam pengujian dirasa kurang 

maka akan ada tambahan atau pengurangan dalam aplikasi 

simpan pinjam yang dibuat. Jika dalam pengujian sudah seperti 

yang diharapkan maka dilakukan penyelesaian oleh penulis. 

3.2.5  ANALISA KEBUTUHAN SISTEM  

Adapun kebutuhan perangkat keras Hardware dan 

kebutuhan perangkat lunak Software yang akan digunakan pada 

sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis multiuser pada 

Koperasi BAHAGIA adalah :  

3.2.5.1 Analisa Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 

 

Perangkat keras merupakan suatu sistem utama dari sebuah 

sistem komputer secara fisik yang terdiri dari komponen-
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komponen yang saling terkait yang terdiri dari masukan, proses, 

dan keluaran. 

Spesifikasi perangkat keras yang penulis gunakan untuk 

membuat sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis 

multiuser pada koperasi BAHAGIA adalah sebuah laptop dengan 

spesifikasi : 

 Processor Intel Core i3 

 Harddisk 320 GB 

 RAM 4 Gb 

 VGA 1 Gb 

3.2.5.2 Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

 

Perangkat lunak merupakan salah satu pendukung dalam 

pembuatan sistem informasi koperasi simpan pinjam  berbasis 

multiuser pada koperasi BAHAGIA. Perangkat lunak ini 

merupakan sekumpulan perintah untuk menjalankan perangkat 

keras. Perangkat lunak terdiri dari sistem operasi dan bahasa 

pemrograman aplikasi. Perangkat lunak yang penulis gunakan 

untuk mengoperasikan sistem informasi koperasi simpan pinjam  

berbasis multiuser pada koperasi BAHAGIA ini adalah : 

 Sistem Operasi Windows 7 

 Microsoft Visual Basic .Net 

 SQL Server 

 Crystal Report SAP 


