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BAB IV 

ANALISIS KERJA PRAKTEK 

 

4.1 Perangcangan Sistem yang Berjalan 

Perancangan sistem yang berjalan meliputi beberapa poin di antaranya 

adalah prosedur, flowmap, diagram konteks, dan dfd. 

4.1.1 Prosedur 

Prosedur yang sedang berjalan di Koperasi Sahabat Sakinah di antara lain 

yaitu : 

1. Prosedur Modal Anggota 

Anggota mendatangi pengurus dan memberikan uang tunai sebagai 

modal koperasi, pengurus koperasi mencatat anggota yang menyimpan 

modal dalam dokumen modal. 

2. Prosedur Laporan 

Dokumen di laporkan kepada pemilik setiap satu bulan sekali meliputi 

jumlah modal dari anggota koperasi yang menyimpan modal. 
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4.1.2 Flowmap 

Flowmap yang berjalan di Koperasi Sahabat Sakinah yaitu : 

 

Gambar 4.1 Flowmap 

Keterangan : 

a = Arsip Modal Anggota. 

 

4.1.3 Diagram Konteks 

Diagram konteks yang sedang berjalan di Koperasi Sahabat Sakinah yaitu: 

 

Gambar 4.2 Diagram Konteks 
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4.1.4 Data Flow Diagram 

 

Gambar 4.3 Data Flow Diagram 

 

4.2 Perancangan Sistem yang di Usulkan 

Dalam perancangan sistem yang penulis usulkan terdapat beberapa poin 

yaitu: 

4.2.1 Flowmap 

Berikut adalah flowmap dari perancangan sistem yang di usulkan untuk 

Koperasi Sahabat Sakinah : 
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Gambar 4.4 Flowmap yang di Usulkan 

4.2.2 Diagram Konteks 

Berikut adalah diagram konteks yang di usulkan untuk Koperasi Sahabat 

Sakinah : 

 

Gambar 4.5 Diagram Konteks yang di Usulkan 
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4.2.3 Data Flow Diagram 

Berikut ini adalah data flow diagram yang di usulkan : 

 

Gambar 4.6 DFD yang di Usulkan 

 

4.2.4 Kamus Data 

Nama arus data : dt.modal 

Alias   : - 

Bentuk data           : dokumen 

Arus data              : Anggota – P 1 

Penjelasan             : data modal anggota 

Periode                   : setiap ada simpanan modal 

Struktur data     : jumlah, tanggal, nama_anggota 
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Nama arus data : dt. verif modal 

Alias   : - 

Bentuk data       : file 

Arus data              : P 1 – t_modal – P 2 – t_laporan 

Penjelasan             : data verifikasi jumlah modal 

Periode                   : setiap ada konfirmasi simpanan modal 

Struktur data     : jumlah, tanggal, nama_anggota, kategori 

 

Nama arus data : dt.laporan 

Alias   : - 

Bentuk data           : file 

Arus data              : t_laporan – pemilik 

Penjelasan             : data laporan bulanan 

Periode                   : satu bulan 

Struktur data  : jumlah, nama_anggota, kategori, tanggal 

4.2.5 Normalisasi 

Un-Normal :  

t_modal  :{ jumlah, tanggal, nama_anggota, jumlah, tanggal, 

nama_anggota, kategori, jumlah, nama_anggota, kategori, tanggal } 

Normal 1 : 

t_modal  : { jumlah, tgl, nama_anggota, kategori, id_laporan } 

 

Normal 2 : 
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t_anggota  :{ id_anggota*, password, status, nama_anggota, tgl_lahir } 

t_modal  : { id_modal*, jumlah, tgl, kategori, id_anggota** } 

Normal 3 : 

t_anggota  :{ id_anggota*, password, status, nama_anggota, tgl_lahir } 

t_kategori : { id_kategori*, nama_kategori } 

t_modal  : { id_modal*, modal, tgl, id_anggota**, id_kategori** } 

4.2.6 ERD 

Berikut ini adalah ERD yang di usulkan : 

 

Gambar 4.7 ERD yang di Usulkan 

 

Kamus data ERD : 

t_modal = { id_modal*, modal, tgl } 

menyimpan = { id_modal**, id_anggota** } 

t_anggota = { id_anggota*,password, status, nama_anggota, tgl_lahir } 

memiliki = { id_modal**, id_kategori** } 

t_kategori = { id_kategori*, nama_kategori } 
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4.2.7 Tabel Relasi 

Berikut ini adalah tabel relasi yang di usulkan : 

 

Gambar 4.8 Tabel Relasi yang di Usulkan 

4.3 Perancangan Antar Muka 

Perancangan antar muka di tampilkan dalam dua kategori yang pertama 

adalah perancangan input (masukan) dan kedua adalah perancangan output 

(keluaran), yaitu :  

4.3.1 Perancangan Input 

Perancangan input diperlukan untuk menghasilkan informasi, dimana 

perancangan input berinteraksi langsung dengan user yang menggunakan program 

tersebut. Cara melakukan input sangat sederhana hanya dengan memilik dari 

menu box lalu memasukan jumlah modal saja. Berikut tampilan perancangan 

inputnya : 
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Gambar 4.9 Perancangan Input 

4.3.2 Perancangan Output 

Perancangan output merupakan hasil dari pengolahan data setelah 

masukan lengkap dan diproses sehingga menghasilkan keluaran (output). Dalam 

perancangan program ini yang penting adalah output yang dihasilkan harus sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan klien/user. Berikut tampilan perancangan 

outputnya : 

 

Gambar 4.10 Perancangan Output 

4.4 Perancangan Arsitektur Jaringan 

Perancangan arsitektur yang di gunakan dalam program yang di usulkan 

adalah client server side menggunakan komputer atau perangkat user yang 

terhubung dengan server website. 
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Gambar 4.11 Perancangan Arsitektur Jaringan 

4.5 Implementasi Program 

Implementasi program yang penulis sarankan di antaranya adalah input 

data pada setiap menu yang menuju tempat memasukan data, dan implementasi 

tabel yang ada sebagai berikut : 

 

Gambar 4.12 Implementasi Desain Database 
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Gambar 4.13 Implementasi Tabel Anggota 

 

 

Gambar 4.14 Implementasi Tabel Kategori 
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Gambar 4.15 Implementasi Tabel Modal 

 


