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ABSTRAK
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGAJUAN KREDIT
KENDARAAN PADA PT MANDIRI TUNAS FINANCE BANDAR
LAMPUNG
Design of information system of filing a credit vehicle in pt mandiri tunas
finance bandar lampung
Oleh
Adi Pramono
12311132

PT Mandiri Tunas Finance merupakan perusahaan yang bergerak
dibidang perkreditan kendaraan. Pada penelitian ini dilakukan di divisi
pengurusan data kredit yang salah satunya membahas mengenai pengajuan kredit.
Sistem pengajuan kredit kendaraan PT Mandiri Tunas Finance Bandar Lampung
penggunaanya masih standar umum yaitu dengan datang langsung ke kantor dan
registrasi menggunakan metode konvensional, dalam hal ini calon konsumen
terkadang mengalami kesulitan dalam proses pengajuan kredit. Untuk itu pada
laporan praktik kerja lapangan ini dibuat dengan tujuan untuk merancang sebuah
sistem pengajuan kredit kendaraan online tuntuk calon konsumen.
Pada rancangan sistem ini dibuat diharapkan dapat memudahkan calon
konsumen dalam melakukan pengajuan kredit kendaraan tanpa membuang waktu
dan biaya. Metode pengumpulan data pada laporan ini dengan wawancara,
observasi, dokumentasi dan tinjauan pustaka. Metode pengembangan sistem
menggunakan Waterfall dan pemodelan struktural menggunakan Diagram
Konteks, Data Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD).
Hasil dari laporan ini adalah sebuah perancangan sistem pengajuan kredit
kendaraan yang menggunakan pemodelan struktural sehingga memudahkan dalam
pengembangan sistem ke tahap berikutnya yaitu pembuatan program. Keluaran
dari sistem ini adalah data konsumen, data pengajuan, dan laporan kepada
konsumen atas status pengajuan kreditnya, yang akan dilampirkan pada laporan
pengajuan kredit kendaraan.
Kata kunci : Pengajuan, Kredit Kendaraan, Waterfall, Data Flow
Diagram (DFD), MySQL, Entity Relationship Diagram (ERD)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Leasing diperkenalkan di Indonesia untuk pertama kali pada tahun 1974

dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama Menteri Keuangan, menteri
perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep 122/MK/2/974 dan No.
30/KPB/1/974 Tanggal 7 februari 1974 tentang ”perizinan usaha leasing” pada
dekade 80an perusahaan leasing semakin bertambah sejalan dengan itu volume
transaksinya

mengalami

kenaikan

dari

tahun

ketahun,

dalam

masa

perkembangnya. Leasing dikenal sebagai salah satu jalan dan cara untuk
memperoleh modal bagi perusahaan yang tidak memiliki modal. Disamping tidak
cukup modal, juga kurang mampu membayar bunga jika modal yang diperlukan
berasal dari kredit.
Informasi tentang pengajuan kredit yang disetujui atau tidak sering kali
belum begitu dipahami oleh calon konsumen demikian pula dengan tata cara atau
prosedur dalam melakukan pengajuan kredit. Dalam hal ini akan dijelaskan
tentang tata cara atau informasi bagi calon konsumen kredit kendaraan yang
disetujui maupun tidak disetujui karena sering kali marketing tidak cukup waktu
untuk meninjau calon konsumen yang sedang diproses karena banyaknya aktivitas
atau pekerjaan marketing sehingga tidak sempat memberikan keputusan atau hasil
proses kepada calon konsumen sehingga ada waktu untuk menunggu informasi,
maka dari itu perlunya dibuatkan informasi yang memberitahukan bahwa
pengajuan calon konsumen tertentu telah disetujui atau tidak disetujui. Penerapan
sistem yang sudah terkomputerisasi diharapkan dapat memberikan informasi
kepada masyarakat atau calon konsumen pada PT Mandiri Tunas Finance.
Maka berdasarkan permasalahan tersebut penulis mencoba mengusulkan
dan membangun suatu sistem yang dapat menyajikan informasi perancangan
sistem pengajuan kredit kendaraan. Dengan perancangan sistem yang akan
dibangun oleh penulis diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan-

hambatan yang dihadapi oleh pihak petugas administrasi dan calon konsumen.
Maka penulis tertarik mengambil sebuah topik untuk Laporan Praktek Kerja
Lapangan dengan judul :
“ PERANCANGAN

SISTEM INFORMASI PENGAJUAN KREDIT

KENDARAAN PADA PT MANDIRI TUNAS FINANCE “.

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat

mengidentifikasi masalah-masalah terkait dengan pengajuan kredit pada PT
Mandiri Tunas Finance .
“Bagaimana cara membangun Sistem Informasi Pengajuan Kredit Kendaraan
Pada PT Mandiri Tunas Finance, agar dapat mempermudah calon konsumen
mengajuakan kredit kendaraan da menerima keputusan ? .”

1.3

Batasan Masalah
Mengingat banyaknya informasi yang disajikan, diperlukan batasan-batasan

agar sistem yang dibuat lebih terfokus dan masalah yang dihadapi tidak terlalu
luas serta tidak menyimpang dari hal terkait, maka penelitian akan dibatasi
sebagai berikut yaitu :
1.

Sistem yang akan dibangun hanya difokuskan pada pengajuan kredit
kendaraan baru yang diajukan oleh calon konsumen pada PT Mandiri
Tunas Finance .

1.4

2.

Tidak membahas mengenai sistem pembayaran kredit kendaraan baru.

3.

Perancangan formulir online untuk pengajuan kredit kendaraan baru.

Tujuan Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan
Tujuan dari laporan praktik kerja lapangan ini adalah sebagai berikut :
1.

Untuk mengetahui cara kerja sistem pengajuan kredit kendaraan yang
sedang berjalan saat ini pada PT Mandiri Tunas Finance.

2.

Memberikan masukan dan saran kepada perusahaan agar membangun
sistem yang mampu memberikan fasilitas pengajuan kredit kendaraan
secara online.

3.

Dengan adanya sistem yang baru diharapkan mampu meningkatkan
kualitas pelayanan lalu dapat mempermudah dalam proses pengajuan
kredit oleh calon konsumen dan dalam menerima respon keputusan oleh
PT MANDIRI TUNAS FINANCE.

4.

Untuk memenuhi persyaratan mendapatkan nilai Seminar Praktik Kerja
Lapangan.

1.5

Manfaat Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan
Manfaat dari penulisan laporan praktik kerja lapangan adalah sebagai

berikut :
1.

Mengetahui tentang sistem pengajuan kredit kendaraan yang sedang
berjalan dan sistem baru yang akan dibangun pada PT MANDIRI
TUNAS FINANCE.

2.

Memberi saran bagi PT MANDIRI TUNAS FINANCE untuk
melakukan perubahan / perbaikan dalam sistem pengajuan kredit
kendaraan yang sedang digunakan.

3.

Membantu calon konsumen dalam melakukan proses pengajuan kredit
kendaraan menjadi lebih mudah dan efisien serta membantu setiap
divisi dalam melakukan proses pengajuan kredit kendaraan baru.

1.6

Metode Pengumpulan Data
Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu
sebagai berikut :
1.

Wawancara (Interview)
Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya
jawab langsung kepada pimpinan maupun pihak yang menjadi sumber
data yaitu karyawan yang bekerja pada bagian pengolahan data
pembuatan apllicant credit pada PT MANDIRI TUNAS FINANCE.

2.

Pengamatan (Observation)
Pengamatan adalah metode pengumpulan data yang bisa dikatakan
efektif pokok permasalahan dan efisien untuk mengetahui proses kerja
yang terjadi pada divisi terkait karena secara langsung mengamati
obyek-obyek yang menjadi pokok permasalahan. Serta melakukan
pengamatan secara langsung proses pengajuan kredit kendaraan baru
pada PT MANDIRI TUNAS FINANCE.

3.

Dokumentasi (Documentation)
Dalam hal ini metode ini sangat diperlukan terutama berupa berkas atau
dokumen, dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan aplikasiaplikasi yang digunakan untuk memasukkan data calon konsumen dan
data pengajuan kredit kendaraan baru.

4.

Tinjauan Pustaka (Library Research)
Tinjauan Pustaka adalah metode yang dilakukan dengan cara membaca,
mencatat dan mengutip sehingga mendukung pengumpulan data yang
berhubungan dengan penulisan. Pengumpulan data dilakukan penulis
untuk memperkuat landasan teori untuk pengembangan sistem
berdasarkan analisis yang dilakukan.

1.7

Sistematika Penulisan
Bagian pokok dari laporan ini terdiri dari lima BAB dengan penjelasan
sebagai berikut :
BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan
masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika
penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini diuraikan mengenai landasan teori terkait dengan masalah yang
diteliti dan dikaji serta menganai data dan fakta yang dijumpai selama

kegiatan PKL yang relevan dan berhubungan erat dengan judul dan pokok
bahasan laporan. Termasuk Bagan Alir Dokumen (BAD), Data Flow
Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), MySQL, dan
NetBeans IDE.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah perkembangan PT MANDIRI TUNAS
FINANCE , profil perusahaan, bidang kegiatan perusahaan dan kewajiban
tugas, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi serta penjelasannya.

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai analisa dan cara-cara pemecahan masalah
yang mencakup sebagai berikut :
1. Laporan aktifitas/kegiatan selama mengikuti praktek kerja lapangan.
2. Analisis sistem yang sedang berjalan.
3. Usulan desain pengembangan sistem yang ingin dibangun.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan selama penulis melakukan praktik kerja
lapangan di PT MANDIRI TUNAS FINANCE dan saran dari hasil
pembahasan dari penulis berupa ide-ide mengenai langkah selanjutnya
untuk perbaikan sistem yang digunakan agar menuju hasil yang lebih baik
bagi perusahaan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

Pengertian Perancangan

Menurut Mohamad Subhan (2012:109) mengungkapkan bahwa
“Perancangan adalah proses pengembangan spesifikasi baru berdasarkan
rekomendasi hasil analisis sistem“.

Menurut Shalahudin,M. Rossa A.S. (2013:23) mengungkapkan bahwa
“Design atau perancangan merupakan upaya utuk mengontruksi sebuah
sistem yang memberikan keputusan (mungkin informal) akan spesifikasi
kebutuhan fungsional, memenuhi target, memenuhi kebutuhan scara
implicit atau eksplisit dari segi performasi maupun penggunaan sumber
daya, kepuasan batasan pada proses desain dari segi biaya, waktu, dan
perangkat”.
Dari beberapa penjelasan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa
Perancangan adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang saling melengkapi
(dengan analisis sistem) yang merangkai kembali bagian-bagian komponen
menjadi sistem persiapan untuk rancang bangun implementasi.

2.2.

Pengertian Sistem

Menurut Mohmad Subhan (2012:8) mendefinisikan pengertian dari sistem bahwa
“Suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari
unsur, komponan, atau variable-variabel yang terorganisasi, saling
berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu“.

Menurut Yaqub (2012:1) mendefinisikan bahwa sistem adalah
“Sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama
untuk mencapai tujuan. Sistem juga merupakan jaringan kerja dari
prosedur-prosedur yang saling berhubungan, terkumpul bersama-sama
untuk melakukan suatu kegiatan dengan tujuan tertentu“.

Dari beberapa penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa
Sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang saling terhubung dan bekerja
sama untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang diinginkan.

2.2.1

Kareteristik Sistem
Menurut

Tata

Sutabri

(2012:13)

suatu

sistem

memiliki

karakteristik dan sifat-sifat tertentu, hal yang dimaksud adalah sebagai
berikut :
1. Komponen Sistem (Components)
Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling
berinteraksi,

yang berkerjasama membentuk satu kesatuan.

Komponen-komponen

sistem

tersebut

dapat

berupa

suatu

bentuk subsistem.setiap subsistem memiliki sifat-sifat sistem yang
menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem
secara keseluruhan . suatu sistem dapat mempunyai sistem yang
lebih besar yang disebut dengan supra sistem.
2. Batasan Sistem (Boundary)
Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi
antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan
luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang
sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
3. Lingkungan Luar Sistem (Environtment)
Bentuk apapun yang ada diluar ruang lingkup atau batasan sistem
mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut dengan lingkungan
luar sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat menguntungkan dan
dapat juga merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang
menguntungkan merupakan energi bagi sistem tersebut, yang
dengan demikian lingkungan luar tersebut harus selalu dijaga dan
dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus
dikendalikan. Kalau tidak maka akan mengganggu kelangsungan
hidup sistem tersebut.

4. Penghubung Sistem (Interface)
Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang
lain disebut dengan penghubung sistem atau interface. Penghubung
ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu
subsistem ke subsistem yang lain. Keluaran suatu subsistem akan
menjadi masukan untuk subsistem yang lain dengan melewati
penghubung. Dengan demikian terjadi suatu integrasi sistem yang
membentuk satu kesatuan.
5. Masukan Sistem (Input)
Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem
tersebut yang dapat berupa pemeliharaan (Maintance Input) dan
sinyal (Signal Input).
6. Keluaran Sistem (Output)
Hasil dari energi yang diolah dan di klasifikasikan menjadi
keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi
subsistem yang lain.
7. Pengolah Sistem (System Procces)
Suatu sistem dapat memiliki suatu proses yang akan mengubah
masukan menjadi keluaran.
8. Sasaran Sistem (Objective) atau Tujuan (Goal)
Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan
bersifat deterministik. Suatu sistem dikatakan berhasil bila
mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan.

Gambar 2.1 Karakteristik Sistem
Sumber : Tata Sutabri. 2012:14
2.2.2

Klasifikasi Sistem
Menurut Tata Sutabri (2012:15) sistem dapat diklasifikasikan dari

beberapa sudut pandangan, diantaranya adalah :
1. Sistem Abstrak dan Sistem Fisik
Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide- ide
yang tidak tampak secara fisik. Sedangkan sistem fisik merupakan
sistem yang ada secara fisik seperti sistem komputer, sistem
penjualan, sistem administrasi dan lain sebagainya.
2. Sistem Alamiah dan Sistem Buatan
Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam,
tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem perputan bumi,
terjadinya siang dan malam, dan pergantian musim. Sedangkan
sistem buatan manusia merupakan sistem yang melibatkan
hubungan manusia dengan mesin, yang disebut dengan human
machine system.
3. Sistem Deterministik dan Sistem Probabilistik
Sistem deterministik adalah sistem yang beroprasi dengan tingkah
laku yang dapat diprediksi. Sedangkan sistem probabilistik adalah

sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi, karena
mengandung unsur probabilitas.
4. Sistem Terbukaan dan Sistem Tertutup
Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan
tidak dipengaruhi oleh lingkungan luarnya, sedangkan sistem
terbuka adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh
lingkungan luar, yang menerima masukan dan menghasilkan
keluaran untuk subsistem lainnya.

2.3

Pengertian Informasi

Menurut Tata Sutabri (2012:22) mengungkapkan bahwa
“Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau
diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan”.
Menurut Gordon B. Davis dalam Al-bahra bin Ladjamudin (2013:8)
mengungkapkan bahwa
“Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang
berguna dan nyata atau berupanilai yang dapat dipahami dalam keputusan
sekarang maupun yang akan datang”.
Dari beberapa penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa
Informasi merupakan sekumpulan data yang telah diproses atau diolah menjadi
bentuk yang memiliki nilai untuk meningkatkan pengetahuan seseorang yang
menerima dan menggunakanya.

2.3.1

Siklus Informasi
Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima

kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan
melakukan suatu tindakan yang berarti menghasilkan suatu tindakan
yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut
akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model
hingga kembali menghasilkan suatu informasi dan terus menerus akan

berulang hingga membentuk siklus informasi (information circle) atau
disebut juga siklus pengolahan data.

2.3.2

Kualitas Informasi
Menurut

Tata

Sutabri

(2012:33)

kualitas

dari

informasi

tergantung dari tiga hal yaitu :
1. Akurat (Accurate)
Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias atau
menyesatkan.
2. Tepat Waktu (Timeline)
Informasi yang sampai kepada penerima tidak boleh terlambar.
Informasi yang usang tidak akan mempuyai nilai lagi, karena
informasi

merupakan

landasan

didalam

pengambilan

keputusan.
3. Relevan (Relevance)
Informasi tersebut mempuyai manfaat untuk pemakainya,
relevansi informasi setiap orang berbeda.

2.3.3

Nilai Informasi
Menurut Tata Sutabri (2012:31) nilai informasi didasarkan

atas sepuluh sifat yaitu :
1. Mudah Diperoleh
Sifat ini menunjukan kemudahan dan kecepatan untuk meperoleh
informasi.
2. Luas dan Lengkap
Sifat ini menunjukan kelengkapan isi informasi. Hal ini tidak hanya
mengenai volumennya, akan tetapi juga mengenai keluaran
informasi.
3. Ketelitian
Sifat ini berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan
keluaran informasi.

4. Kecocokan
Sifat ini menunjukan seberapa baik keluaran informasi dalam
hubungannya dengan permintaan para pemakai.
5. Ketepatan Waktu
Sifat ini berhubungan dengan waktu yang dilalui, lebih pendek dari
siklus untuk mendapatkan informasi.
6. Kejelasan
Sifat ini menunjukan tingkat kejelasan informasi, informasi
hendaknya terbebas dari istilah-istilah yang tidak jelas.
7. Keluwesan
Sifat ini berhubungan dengan apakah informasi tersebut dapat
digunakan untuk membuat lebih dari suatu keputusasn, tetapi juga
apakah dapat digunakan untuk lebih dari seseorang pengambil
keputusan.
8. Dapat Dibuktikan
Sifat ini menunjukan sejauh mana informasi itu dapat diuji
oleh beberapa pemakai hingga sampai didapatkan kesimpulan yang
sama.
9. Tidak Ada Prasangka
Sifat ini berhubungan dengan ada tidaknya keinginan untuk
mengubah informasi tersebut guna mendapatkan kesimpulan yang
telah diarhakan sebelumnya.
10. Dapat diukur
Sifat ini menunjukan hakikat informasi yang dihasilkan oleh
sistem informasi formal.

2.4

Pengertian Sistem Informasi

Menurut Tata Sutabri (2012:38) sistem informasi adalah
“suatu sistem didalam 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”.
Menurut Sutarman (2012:13) berpendapat bahwa
“Sistem informasi adalah sistem dapat didefinisikan dengan
mengumpulkan, memperoses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan
informasi untuk tujuan tertentu. Seperti sistem lainnya, sebuah sistem
informasi terdiri atas input (data, instruksi) dan output (laporan,
kalkulasi)”.
Dari beberapa penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa
Sistem informasi merupakan gabungan dari manusia, hardware, software,
jaringan komunikasi dan data yang saling berinteraksi untuk menyimpan,
mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung
pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.

2.4.1

Komponen Sistem Informasi
Menurut Tata Sutabri (2012:38) komponen sistem informasi

terbagi menjadi enam kompenen yaitu :
1. Blok Masukan
Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi.
Yang dimaksud dengan input disini termasuk metode dan media
untuk menangkap data yang akan dimasukkan berupa dokumendokumen dasar.
2. Blok Model
Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model
matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang
tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk
menghasilkan keluaran yang diinginkan.
3. Blok Keluaran
Produk dari sistem adalah keluaran yang merupakan informasi
yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua
tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem.

4. Blok Teknologi
Teknologi merupakan tool box dalam sistem informasi.
Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan
model, menyipan dan mengakses data, menghasilkan dan
mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian sistem
secara keseluruhan.
5. Blok Basis Data
Basis data (database) merupakan kumpulan data yang saling
berkaitan

dan

berhubungan

satu

dengan

yang lainnya,

tersimpan di perangkat keras komputer dan perangkat lunak
digunakan untuk memanipulasinya.
6. Blok Kendali
Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti
bencana

alam,

api,

temperatur,

air,

debu,

kecurangan-

kecurangan, kegagalan pada sistem itu sendiri dan lain
sebagainya. Pengendalian perlu dirancang dan diterapkan
untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem
dapat dicegah dan bila terlanjur terjadi maka kesalahankesalahan dapat dengan cepat diatasi.

Gambar 2.2 Komponen Sistem Informasi
Sumber : Tata Sutabri. 2012:40

2.4.2

Manfaat Sistem Informasi
Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah

transaksi transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan
sebagai

salah

satu

produk

dan

pelayanan

mereka.

Perusahaan

menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada
tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia.

2.4.3

Perencanaan Sistem Informasi

Menurut Tata Sutabri (2012:41) mengungkapkan bahwa
“Perencanaan sistem informasi menjelaskan bagaimana
menerapkan pengetahuan tentang sistem informasi ke dalam
organisasi agar dapat terus maju dan eksis bila organisasi
berkembang sesuai dengan teknologi dan teori organisasi modern”.
Menurut

Tata

Sutabri

(2012:49)

perencanaan

sistem

informasi

bedasarkan tingkatannya sebagai berikut :
1. Tingkat I

: Ide, mengetahui perlu adanya perubahan.

2. Tingkat II

: Desain, merancang cara pemecahan masalah.

3. Tingkat III

: Pelaksanaan, menerapkan desain kedalam sistem.

4. Tingakat IV

: Kontrol, memeriksa tingkat pelakasanaan
dijalankan sesuai desain.

5. Tingkat V

: Evaluasi, memeriksa apakah perubahan yang
terjadi sesuai dengan tujuan semula.

6. Tingkat VI

: Tindak Lanjut, melaksanakan perubahan sesuai
dengan evaluasi yang sudah direncanakan.

2.5

Pengertian Kredit (Credit)

Pengertian kredit menurut Kasmir (2012:72) mengunkapkan bahwa
”Kredit berasal dari Bahasa Yunani Credre yang berarti kepercayaan atau
dalam bahasa Latin Creditum yang berarti kepercayaan akan kebenaran.
Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit yang
disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si
penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga memiliki
kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan
jangka waktunya”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,
“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara
bank dan pihak lain yang diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”.
2.5.1. Unsur-unsur Kredit
Menurut Kasmir (2012:87) Adapun unsur-unsur yang terkandung
dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :
1. Kepercayaan
Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan
(berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali
di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh
bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan
tentang nasabah baik secara intern maupun ekteren. Penelitian dan
penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap
nasabah yang melakukan pengajuan kredit.
2. Kesepakatan
Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur
kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.
Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana
masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya
masing-masing.
3. Jangka Waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu,
jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah
disepakati. Jangka waktu tersebut bias berbentuk jangka pendek,
jangka menengah atau jangka panjang.
4. Risiko
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan
suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin
panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula

sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang
disengaja oleh asabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak
sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutmya usaha
nasabah tanpa ada unsur kesengajaan.
5. Balas Jasa
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jas
tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam
bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan
keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip
syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.5.2

Tujuan dan Fungsi Kredit
Menurut Kasmir (2012:88) Pemberian suatu fasilitas kredit

mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan
terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian
suatu kredit adalah sebagai berikut :
1. Mencari keuntungan
Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit
tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima
oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang
dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk
kelangsungan hidup bank. Jika bank terus menerus menderita
kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi
(dibubarkan).
2. Membantu usaha nasabah
Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur
kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.
Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana
masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya
masing-masing.
3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak
perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit
berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.5.3

Jenis-jenis Kredit
Menurut Kasmir (2012:90) Secara umum jenis-jenis kredit dapat

dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut :
1. Dilihat dari Segi Kegunaan
a. Kredit Investasi
Biasanya digunakan untuk keperluan perluan usaha atau
membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan
rehabilitasi.

Contoh

kredit

investasi

misalnya

untuk

membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata
masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih
lama.
b. Kredit Konsumtif
Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam
operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan
untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau
biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi
perusahaan.

2.

Dilihat dari Segi Tujuan Kredit
a. Kredit produktif
Kredit yang digunakan untu peningkatan usaha tau produksi
atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan
barang

atau

jasa.

Sebagai

contohnya

kredit

untuk

membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang,
kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau
kredit pertambangan menghasilkan bahan tamabang atau
kredit industri lainnya.

b. Kredit konsumtif
Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.
Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang
hasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh
sesorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk
perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah
tangga, dan kredit konsumtif lainnya.
c. Kredit perdagangan
Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk
membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan
dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini
sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan
yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh
kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3.

Dilihat dari segi jangka waktu
a. Kredit Jangka Pendek
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1
(satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal
kerja.

Contohnya

untuk

peternakan

misalnya

kredit

peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman
padi atau palawija.
b. Kredit Jangka Menengah
Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 (satu) tahun sampai
dengan 3 (tiga) tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai
contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan
kambing.
c. Kredit jangka panjang
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling
panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di
atas 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun. Biasanya kredit ini

untuk investasi jangka panjang. seperti perkebunan karet,
kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif
seperti kredit perumahan.

4.

Dilihat dari Segi Jaminan
a. Kredit dengan jaminan
Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan
tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak
berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang
dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si
calon nasabah.
b. Kredit tanpa jaminan
Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau
orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat
prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si
calon nasabah selama ini.

2.6

Metode Pengembangan Sistem
Pengembangan sistem berarti menyusun sistem baru untuk

mengganti sistem lama secara keseluruhan atau memperbaiki bagian-bagian
tertentu dalam sistem lama. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem
ini yaitu model air terjun (waterfall) atau alur hidup klasik (classic life). Model air
terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau
terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian dan tahap pendukung
(support).

Model air terjun (Waterfall) dapat dilihat pada gambar 2.3 di bawah ini :
Analisis

Analisis Persyaratan

Perancangan

Penulisan Program

Pengujian

Pemeliharaan

Gambar 2.3 Model Air Terjun (waterfall)
Sumber: (Sutabri, 2012)
Fase yang digunakan dalam pengembangan ini adalah sebagai berikut :
1. Analisis
Tahapan perencanaan ini akan dicoba dan dipahami permasalahan yang
muncul dan mendefinisikan secara rinci. Kemudian menentukan tuan
pembuatan sistem dan mengidentifikasi kendala-kendalanya.
2. Analisis Persyaratan
Tahapan analisis ini, akan dianalisis permasalahan yang ada lebih detail
dengan menyusun studi kelayakan, seperti kelayakan dibidang
ekonomi, hukum dan lain-lain. Langkah dasar yang dilakukan yaitu:
mangindentifikasi masalah, memahami kerja sistem yang ada,
menganalisis sistem, membuat laporan hasil analis.
3. Perancangan/Desain
Proses multli langkah yang fokus dalam desain pembuatan program
perangkat lunak strutktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi
antar muka dan prosedur pengodean. Desain yang dihasilkan pada tahap
ini juga perlu didokumentasikan.

4. Penulisan Program
Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain
yang telah dibuat.
5. Pengujian
Pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi lojik dan fungsional dan
memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal itu dilakukan untuk
meminimalisir kesalahan dan memastikan keluaran yang dihasilkan
sesuai dengan yang diinginkan.
6. Pemeliharaan
Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak
terdeteksi saan pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi
dengan lingkungan baru. Tahap pemeliharaan dapat mengulangi proses
pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan
perangkat lunak yang sudah ada, tetapi tidak untuk perangkat lunak
yang baru.
2.7

Alat Pengembangan Sistem
Alat-alat pengembangan sistem merupakan alat yang di pergunakan pada

saat mengembangkan sistem.
2.7.1

Bagan Alir (flowchart)

Menurut Romney, Steinbart 2014, Bagan alir (flowchart) adalah
“Teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan
beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas dan
logis”.
Ada beberapa simbol - simbol yang digunakan pada bagan air dokumen
seperti pada tabel yaitu :

Tabel 2.1 Simbol Bagan Alir Dokumen (flowchart)
SIMBOL

KETERANGAN
Simbol Proses
Digunakan untuk mewakili suatu proses.
Simbol Dokumen
Dokumen input dan output untuk proses
manual, mekanik atau komputer.
Simbol Beberapa Dokumen
Menggambarkan beberapa dokumen dan
mencetak nomor dokumen pada muka
dokumen di sudut kanan atas.
Garis Alir
Menunjukan arus dari proses.
Kegiatan Manual
Menunjukan kegiatan manual.
Kartu Plong
Input atau output yang menggunakan kartu
long (punched card).
Pengurutan Offline
Menunjukan proses pengurutan data diluar
proses komputer.
Pita Magnetik
Menunjukan input atau output menggunakan
pita magnetik.
Hard Disk
Menunjukan input atau output menggunakan
hard disk.

Tabel 2.1 Simbol Bagan Alir Dokumen ( Lanjutan )
SIMBOL

KETERANGAN
Drum Magnetik
Menunjukan input atau ouput menggunakan
drum magnetik.
Pita Kertas Berlubang
Menunjukan input atau output menggunakan
pta kertas berlubang.
Pita Kontrol
Menunjukan

penggunaan

pita

kontrol

(control tape) dalam batch control total
untuk pencocokan diproses batch processing
Penghubung
Menunjukkan sambungan dari bagan air
yang terputus dihalaman yang sama atau
dihalaman lain.
Penjelasan
Menunjukkan penjelasan dari suatau proses.
Display / Output electronic
Menunjukkan output yang ditampilkan di
monitor
Hubungan Komunikasi
Menunjukkan proses transmisi data melalu
chennel komunikasi

Keyboard
Menunjukkan input yang menggunakan online keyboard

Tabel 2.1 Simbol Bagan Alir Dokumen ( Lanjutan )
SIMBOL
KETERANGAN
Catatan
Untuk pencatatan yang berhubungan dengan
pencatatan agenda
Arsip
N

T

N: Diarsipkan urut angka
A: Diarsipkan urut huruf

A

T: Diarsipkan urut tanggal
Terminal
Menunjukkan awal dan akhir dari satu
Proses
Manual Input
Untuk memasukkan data secara manual
dengan menggunakan online keyboard.
Keputusan
Digunakan untuk suatu penyeleksian kondisi
di dalam program.
Sumber : Steinbart (2014)

2.7.2

Diagram Konteks (Context Diagram)
Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan

menggambarkan ruang lingkup suatu sistem yang terstruktur. Berikut ini
adalah symbol-simbol yang sering digunakan dalam Diagram Konteks
seperti pada tabel 2.2. :

Tabel 2.2 Simbol-simbol Diagram Konteks

Simbol

Keterangan
Kesatuan luar ( External Entity )
sesuatu yang berada di luar sistem, tetapi ia
memberikan data ke dalam sistem atau
memberikan data dari sistem.
Proses
Hal yang sedang dikerjakan oleh sistem.
Arus data
tempat

mengalirnya

digambarkan

informasi

dan

garis

yang

dengan

menghubungkan komponen dari sistem.
Sumber: Steinbart (2014)
2.7.3

Data Flow Diagram (Data Flow Diagram)
Data

flow

diagram

adalah

model

dari

sistem

untuk

menggambarkan pembagian sistem ke modul yang lebih kecil.

Tabel 2.3 Simbol-simbol dalam Data Flow Diagram
Simbol

Keterangan
Kesatuan luar (External Entity)
Hal yang berada di luar sistem, namun memberikan
data ke dalam sistem / memberikan data dari sistem.
Proses
Hal yang sedang dikerjakan oleh sistem.
Arus data
Tempat alurinformasi dan digambarkan dengan
garis yang menghubungkan komponen sistem.

Tabel 2.3 Simbol-simbol Dalam Data Flow Diagram ( Lanjutan )
SIMBOL
KETERANGAN
Simpanan data (Data Store)

tempat penyimpanan data store dalam sistem.

Sumber : Steinbart ( 2014 )

2.8

Entity Relationship Diagram (ERD)

Menurut Rosa & Sallahudin ( 2014 ) ERD adalah
“Suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan
dalam secara abstrak dan model jaringan data yang menekan pada strukturstruktur dan relationship data.”

2.8.1

Komponen ERD

Menurut Silberschatz ( 2012 ) Komponen ERD merupakan
“Sebuah diagram ERD tersusun atas tuga komponen yaitu
entitas, atribut, dan kerelasian antar entitas. Secara garis besar,
entitas merupakan obyek dasar yang terlibat dalam sistem. Atribut
berperan sebagai penjelas entitas, sedangkan kerelasian
menunjukan hubungan yang terjadi di antara dua entitas”.
1. Entitas (Entity)
Entitas menunjukan obyek-obyek dasar yang terkait di dalam
sistem. Obyek dasar dapat berupa orang, benda, atau hal yang
keterangannya

perlu

disimpan

didalam

basis

data.

Untuk

menggambarkan sebuah entitas digunakan aturan sebagai berikut
(Sutanta, 2014):
a. Entitas dinyatakan dengan simbol persegi panjang.
b. Nama entitas dituliskan didalam simbol persegi panjang.
c. Nama entitas berupa kata benda, tunggal.
d. Nama entitas sedapat mungkin menggunakan nama yang mudah
dipahami dan dapat menyatakan maknanya dengan jelas.

2. Atribut (Attribute)

Atribut sering pula sebagai properti (property), merupakan
keterangan-keterangn yang terkait pada sebuah entitas yang perlu
disimpan dalam basis data. Atribut berfungsi sebagai penjelas pada
sebuah entitas (Sutanta, 2014). Untuk menggambarkan atribut
digunakan aturan sebagai berikut (Sutanta, 2014):
a. Atribut dinyatakan dengan simbol elips.
b. Nama atribut dituliskan didalam simbol elips.
c. Nama atribut berupa kata benda tunggal.
d. Nama atribut sedapat mungkin menggunakan nama yang mudah
dipahami dan dapat menyatakan maknanya dengan jelas.
e. Atribut dihubungkan dengan entitas yang bersesuaian dengan
menggunakan sebuah garis.

3. Kerelasian Antar Entitas (Relationship)
Kerelasian Antar Entitas mendefinisikan hubungan antar dua
buah entitas. Kerelasian adalah kejadian atau transaksi yang terjadi
diantara dua buah entitas yang keterangannya perlu disimpan dalam
basis data (Sutanta, 2014).
Aturan penggambaran kerelasian antar entitas adalah sebagai berikut :
a. Kerelasian dinyatakan dengan simbol belah ketupat.
b. Nama kerelasian dituliskan di dalam simbol belah ketupat.
c. Kerelasian menghubungkan dua entitas.
d. Nama kerelasian berupa kata kerja aktif (diawali dengan awalan
me-), tunggal.
Nama kerelasian sedapat mungkin menggunakan nama yang mudah
dipahami dan dapat menyatakan maknanya dengan jelas. Berikut
adalah simbol-simbol Entity Relationship Diagram (ERD)
ERD adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang
di simpan dalam sistem secara abstrak. Notasi- notasi pada ERD dapat dilihat
pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4 Simbol-simbol dalam Entity Relationship Diagram (ERD)
SIMBOL

KETERANGAN

Entitas / Entity
Data inti yang akan disimpan dan dapat
diakses oleh aplikasi komputer. Penamaan entitas
biasanya lebih ke kata benda dan belum merupakan
nama table.

nama_e
ntitas

Atribut
Field atau kolom data yang butuh disimpan
dalam suatu entitas

nama_atribut
Atribut kunci primer
nama_kunci_pri
mer

Field atau kolom data yang butuh disimpan
dalam suatu entitas dan digunakan sebagai kunci
akses record yang diinginkan, biasanya berupa id
kombinasi dari beberapa kolom yang bersifat unik
(berbeda tanpa ada yang sama)

Atribut multinilai /
Field atau kolom data yang butuh disimpan
dalam suatu entitas yang dapat memiliki nilai lebih
dari satu.

multivalue
nama_atribut
Relasi

Relasi yang menghubungkan antar entitas,
biasanya diawali dengan kata kerja

nama_relas
i
Asosiasi

/

Association
Penghubung antara relasi dan entitas
dimana kedua ujungnya memiliki multiplicity
kemungkinan jumlah pemakaian

N

Sumber : Rosa dan Shalahuddin (2014)

2.8.2

Relasi dalam Entity Relation Diagram (ERD)

Dalam entity relationship diagram, relasi yang bisa terjadi antara
tiga file dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.5 Simbol Hubungan Antar File
Simbol

Keterangan

One to one relationship
1

One to one Relationship dua file

1

Hubungan antara file pertama dengan
kedua adalah satu banding satu.

One to many relationship
1

One to many relationship dua file
Hubungan antara file pertama dengan

M

file kedua satu banding banyak.
Many to many relationship

Many to many relationship dua file
Hubungan antara file pertama dengan

M

M

file kedua adalah banyak banding
banyak.

Sumber : Rosa & Sallahudin ( 2014 )

2.9

Pengertian Basis Data (Data Base)

Menurut Kadir (2014:72) mendifinisikan
“Basis Data (database) adalah kumpulan table, hubungan, dan lain-lain
yang berkaitan dengan penyimpanan data”.
2.10

Pengertian Sistem Basis Data

Menurut Shalahuddin (2014:44) mendefinisikan bahwa
“Sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data
yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat
dibutuhkan”.

Table 1
Basis Data
Table 2

Gambar 2.4 Ilustrasi Basis Data
Sumber : Shalahuddin, Rosa, A.S M. (2014:44)

2.11

Pengertian Database

Menurut Kadir (2014:218), database adalah
“Suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga
memudahkan aktifitas untuk memperoleh informasi. Jadi dapat
disimpulkan bahwa database adalah suatu media untuk menyimpan data
dari sekumpulan data untuk mendapatkan informasi yang cepat dan tepat”.
Beberapa hal yang perlu diketahui dalam database :
1.

Entitas adalah orang, tempat, benda, peristiwa atau konsep tentang
data yang dikumpulkan.

2.

Atribut adalah fakta unit yang mencirikan atau menggambarkan suatu
entitas dalam beberapa cara.

3.

Relasi adalah asosiasi di antara entitas. Karena database adalah
tentang semua penyimpanan data yang terkait, relationship menjadi
lem yang memegang database bersama-sama.

4.

Data merupakan fakta dan masih belum diolah ayau dapat dikatakan
data asli dalam bentuk lembaran lembaran kertas.

5.

Informasi Merupakan hasil dari pengolahan data, sehingga menjadi
suatu yang berarti dan dapat memberikan keterangan.

6.

Tabel merupakan tempat atau wadah penyimpanan dari sekumpulan
data tentang topik tertentu.

7.

Kolom atau Field adalah sekumpulan sebuah lokasi dalam tabel
tempat data yang berisi data sejenis atau kumpulan data dalam satu
kolom.

8.

Record merupakan kumpulan beberapa field atau kolom yang
memberikan informasi tertentu atau kumpulan beberapa field dalam
satu baris.

9.

Tipe data adalah kategori untuk format kolom tertentu.

10. Primary Key adalah kolom atau satu set kolom yang secara unik
mengidentifikasi setiap baris dalam sebuah table.
11. Foreign Key boleh disebut juga sebagai kunci tamu.Foreign Key
adalah Primary Key dari suatu tabel yang berelasi dengan tabel lain.

2.12

Spesifikasi File/Tabel

Spesifikasi file/table adalah Penjelasan tabel-tabel yang digunakan dalam
program yang diusulkan serta field yang terdapat pada file database yang akan
dibangun. Sementara table sendiri mempunyai makna tersendiri yaitu daftar yang
berisi ikhtisar sejumlah data-data informasi yang biasanya berupa kata-kata
maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Tabel-tabel tersebut akan
menam pung data Informasi yang telah dilakukan proses perekaman dan
pengeditan data sehingga akan meyimpan data secara permanen didalam disk.

2.13

Structrured Query Language (SQL)

Menurut Romney (2014:121) SQL adalah :
“SQL adalah bahasa permintaan yang luas tetapi mudah digunakan untuk
mengelola data pada RDBMS”.

Menurut Groff (2012:4) SQL adalah :
“SQL adalah alat untuk mengatur, mengolah dan mengambil data yang
disimpan oleh database computer (SQL is a tool for organizing,
managing, and retrieving data stored by a computer database)”.
Jadi dapat disimpulkan bahwa SQL adalah bahasa permintaan yang luas
yang digunakan untuk mengatur, mengolah, dan mengambil data yang di simpan

dalam database. SQL digunakan untuk mengontrol semua fungsi bahwa DBMS
yang di sediakan untuk penggunanya, termasuk :
1. Data definition SQL memungkinkan pengguna menentukan struktur
dan organisasi data yang disimpan, dan hubungan antara item data yang
disimpan.
2. Data retrival SQL memungkinkan pengguna atau program aplikasi
untuk

mengambil

data

yang

tersimpan

dari

database

dan

menggunakannya.
3. Data manipulationSQL memungkinkan pengguna atau program aplikasi
untuk memperbaharui database dengan menambahkan data baru,
menghapus data lama, dan memodifikasi data sebelumnya yang telah
tersimpan.

2.14

Konsep Dasar PHP (PHP Hypertext Processor)

Menurut Bernadhed (2013:10-2) berpendapat bahwa
“PHP adalah sebuah bahasa pemograman yang berjalan dalam sebuah
web-server (server side)”.
Menurut Agus Saputra (2012:2) berpendapat bahwa
“PHP Hypertext Preprocessor merupakan suatu bahasa pemrograman
yang difungsikan untuk membangun suatu website dinamis. PHP menyatu
dengan kode HTML, maksudnya adalah beda kondisi, HTML digunakan
sebagai pembangun atau pondasi dari kerangka layout web, sedangkan
PHP difungsikan sebagai prosesnya, sehingga dengan adanya PHP
tersebut, sebuah web akan sangat mudah di maintenance”.
Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa “suatu
bahasa pemrograman script yang dimengerti oleh komputer secara langsung
dengan hak cipta terbuka (open source) yang digunakan untuk membuat halaman
website yang dinamis dan pengembangan web.

BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1

Gambaran Umum Perusahaan
3.1.1

Sejarah Berdirinya PT Mandiri Tunas Finance
PT Mandiri Tunas Finance Bandar Lampung, pertama kali

didirikan

pada

tahun

1985

berdasarkan

izin

usaha

No.1021/KMK013/1989. PT Mandiri Tunas Finance Bandar Lampung
didirikan untuk memberikan pembiayaan bagi ruang pamer yang dimiliki
Tunas Ridean Group, namun kini operasinya juga meliputi konsumen
perorangan dan korporasi yang ingin membeli produk otomotif di luar
group usaha Tunas Ridean. Berawal dari keinginan Tunas Ridean Group
untuk memberikan solusi bagi konsumen potensial yang memerlukan jasa
keuangan dalam pemilikan kendaraan bermotor, maka didirikan divisi jasa
keuangan.

Untuk

memenuhi

segala

kebutuhan

konsumen

dalam

pembiayaan dan saran penyewaan otomotif, PT Tunas Ridean Tbk
menyediakan penjualan kredit kendaraan baru maupun bekas, layanan
service dan suku cadang, maupun lease rental. Tunas Ridean Group
merupakan perusahaan induk dari :
1. PT Tunas Ridean Tbk ( Tunas Toyota )
2. PT Tunas Mobolindo Parama ( Tunas BMW )
3. PT Tunas Mobil Megahtama ( Tunas Auto Word )
4. PT Tunas Interauto Sarana ( Tunas Uset Car )
5. PT Tunas Dwipa Matra ( Tunas Honda Motor )
6. PT Tunas Financindo Sarana ( Tunas Finance dan Tunas Lease )
7. PT Tunas Mobilindo Perkasa ( Tunas Peugeot dan Tunas Daihatsu
)
Pada tahun 1989-1997 perusahaan mengadakan ekspansi dengan
membuka

cabang di Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor,

Semarang, Surabaya, dan Bandung. Pada tahun 2012 perusahaan
mendapatkan sumber pendanaannya dengan berbagai cara, antara lain :

1. Pernah menerbitkan Commercial Paper sebesar 40 Milyar dan
sudah dilunaskan pada jatuh temponya.
2. Mendapat pinjaman

dari

luar negri

baik

secara

sindikasi

maupun bilateral yang jumlahnya lebih dari 45 juta US$, semua
pinjaman tersebut 100% di hedge sehingga terhindar dari masalah
currency. Pada saat ini pinjaman sudah dilunasi.
3. Pinjaman lokal baik dari pihak pemerintah maupun dari private
bank.

Tahun 1998-1999, pada saat masa krisis prekonomian indonesia,
perusahaan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
1. Pada

tahun

1998

perusahaan

menghentikan

pemberian

pinjaman baru terhadap konsumen.
2. Melakukan

cash

in

dengan

cara

melakukan

penagihan

dengan ketat dan menawarkan program discount pelunasan
dipercepat.
3. Melakukan penutupan beberapa anak cabang

yang tidak

potensial seperti di Jakarta, Depok, Bekasi, dan Semarang.
4. Membayar

hutang-hutang

maupun hutang

perusahaan,

baik

hutang

lokal

luar negri sehingga pertengahan tahun

1999 seluruh hutang perusahaan telah lunas.

Tahun 1999-2000, perusahaan melakukan beberapa pembaruan
yaitu antara lain :
1. Merubah nama menjadi PT Tunas Financindo Sarana.
2. Pada

bulan

juli

1999

mulai

memberikan

pinjaman

terhadap konsumen.
3. Membina SDM baru untuk melakukan ekspansi kelak.
4. Merencanakan ekspansi dengan membuka 7 cabang baru.
5. Kemudian pada tanggal 27 februari 2009 telah dibeli oleh
pihak bank Mandiri dan menjadi

anak perusahaan

Bank

Mandiri,

serta berganti nama menjadi PT Mandiri Tunas

Finance.
3.1.2

Tujuan Perusahaan
Tujuan dari PT Mandiri Tunas Finance adalah untuk memberikan

kredit yang sebanyak-banyaknya kepada pelanggan dalam rangka untuk
mendapatkan laba yang sebesar-besarnya.

3.2

Visi & Misi Perusahaan
3.2.1

Visi Perusahaan
“Menjadi

perusahaan

khususnya pada pembiayaan

pembiayaan
pelanggan

yang

diperhitungkan

kendaraan

bermotor di

Indonesia”

3.2.2

Misi Perusahaan
Misi dari PT Mandiri Tunas Finance Bandar Lampung

antara lain :
1. Pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan (service)
2. Dapat dipercaya dalam pengelolahan perusahaan (trustworthy)
3. Memberikan

benefit

yang

seimbang

antara

pemegang

saham, investor, karyawan, dan rekan bisnis (profit)
4. Menjadi perusahaan yang mampu bertahan dalam kondisi
apapun (going concern)
5. Konstribusi pada prekonomian Indonesia (contribution)

3.3

Logo Perusahaan
Setiap perusahaan wajib memiliki logo , erikut adalah logo PT
Madiri Tunas Finance

Gambar 3.1 Logo PT Mandiri Tunas Finance
Arti dari logo diatas :
1. Bentuk gelombang emas cair merupakan simbol dari kekayaan
financial dimana lengkungan emas merupakan metamorphosa dari
sifat

lincah,

progresif,

pandangan

kedepan,

fleksibilitas

serta

ketangguhan dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan dating
2. Tulisan

Mandiri

Tunas

Finance

memakai

huruf

kecil

yang

menggambarkan kerendahan hati dalam proses pelayanan pada
customer.

3.4

Lokasi Perusahaan
PT Mandiri Tunas Finance Pusat berada di jalan Raya

Pasar

Minggu No. 07 Jakarta Selatan 12740. Sedangkan PT Mandiri Tunas
Finance Cabang Bandar Lampung berada di jalan Pangeran

Antasari No.

91C/91D Komplek Ruko Kuning Bandar Lampung.

3.5

Struktur Organisasi
Organisasi memiliki peranan penting dalam menjalankan kegiatan usaha,

karena dengan adanya struktur organisasi suatu kegiatan akan berjalan
menurut apa yang telah ditetapkan, hal ini karena terdapat kejelasan garis
perintah dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang hingga tak
terjadi ketimpangan dalam memberikan tanggung jawab.

Suatu

organisasi,

dalam struktur organisasi garis perintah akan sangat jelas dari bidang, ke sub
bidang dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan serta berinteraksi.
Dalam suatu perusahaan diperlukan adanya organisasi yang baik dan berjalan

lancar sehingga setiap karyawan dapat

mengetahui tugas dan tanggung

jawabnya masing-masing.

Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Mandiri Tunas Finance

3.6

Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing Bagian
Secara garis besar berdasarkan struktur organisasi, tugas dari

masing-masing bagian antara lain yaitu :
3.6.1

Kepala Cabang (Branch Manager)
Merupakan Pimpinan tertinggi pada PT Mandiri Tunas Finance

Cabang Antasari Bandar Lampung dan memiliki tanggung jawab serta
tugas sebagai berikut :
Tanggung Jawab :
1. Bertanggung jawab pada Direktur Marketing.
2. Bertanggung jawab terhadap target penjualan yang telah
ditetapkan.
Tugas :

1. Menetukan

showroom

bagi

Credit

Marketing

Officer

(CMO).
2. Memberikan

motivasi

kerja

kepada

Supervisor

dan

Kepala Administrasi.
3. Memikirkan Promosi untuk Showroom yang akan menjadi
Partner Bisnis.
4. Mencari

informasi

mengenai

Leasing

untuk

kemajuan

perusahaan.
5. Bertanggung

Jawab

terhadap

target

penjualan

debitur

secara selektif

yang

telah ditetapkan.
6. Menyetujui

calon

menandatangani aplikasi kreditur sesuai

dengan

dengan
peraturan

yang telah ditetapkan.
7. Me-monitoring

penerimaan

bukti

pemilik

kendaraan

bermotor (BPKB) atas nama kontrak.
8. Memperhatikan fasilitas yang diperlukan demi kelancaran
jalannya perusahaan.
9. Berwenang

untuk

menyetujui

biaya

operasi

rutin

maksimal Rp 100.000/jenis biaya, apabila melebihi harus
ada approval dari Direktur Marketing.

3.6.2

Direktur Finance dan Direktur Utama
Tanggung Jawab :
1. Memonitor

penerimaan

Bukti

Pemilik

kendaraan

Bermotor (BPKB) atas kontrak yang disetujui.
2. Berwenang

menyetujui

pembayaran

purchasing

Order

(PO) maksimal Rp 65.000.000 di atas nilai tersebut harus
mendapat persetujuan Direksi Marketing.
3. Memperhatikan fasilitas yang diberikan demi kelancaran
jalannya perusahaan.
4. Me-monitor dan bertanggung jawab atas collection.

3.6.3

Credit Head
Tugas :
1. Bertugas mengkoordinir bagian Surveyor.
2. Bertugas

mengawasi

kegiatan

yang

ada

di bagian

pemasaran demi tercapainya tujuan perusahaan.
3. Bertugas menyetujui aplikasi permohonan kredit konsumen.

3.6.4

Marketing
1. Supervisor Marketing
Bertugas

mengawasi

kegiatan

yang

ada

di

bagian

pemasaran demi tercapainya tujuan perusahaan.
2. Account Officer (AO)
Tugas

utama

AO

adalah

mengontrol

dan

mengawasi

hubungan antara perusahaan dengan dealer dalam rangka
penjualan

sepeda motor

keperluan

konsumen

Honda

yang akan

dan

memenuhi

menggunakan

semua
produk

perusahaan tersebut.
3. Reapeat Order Coordinator
Bertugas melakukan querry (mencari data) dari komputer
untuk mendapatkan konsumen yang pembayarannya baik
untuk selanjutnya ditawarkan kembali produk-produk milik
PT Mandiri Tunas Finance.
4. Costumer Service
Bertugas berhadapan

dengan

konsumen

baik

langsung

maupun tidak langsung yang bertanggung jawab atas pelayanan
yang memuaskan kepada konsumen.

3.6.5

Divisi Kredit
1. Supervisor Credit Analist
Bertugas mengawasi dan menganalisa tugas yang dilakukan
oleh Cerdit Analist.
2. Credit Analist
Bertugas memeriksa, menganalisa, serta melakukan survey
untuk dibuatkan

scoring

guna

diajukan

kepada Kredit

Komite.

3.6.6

Marketing Administration
ADH

berfungsi

untuk

membantu

kepala

cabang

dalam

segala aktifitas operasional perusahaan (Non Marketing) baik internal
maupun eksternal sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku,
ADH terbagi di dua divisi yaitu :
1. Berdasarkan

fungsi administrasi

ADH dibawah

kepala

cabang.
2. Berdasarkan fungsi administrasi Adm. HO (Administration
Head Officer) Manager.
Tugas :
1. Melakukan

verifikasi

seluruh dokumen

keuangan,

baik

segi nilai maupun lampiran-lampirannya.
2. Menandatangani seluruh dokumen dan laporan keuangan.
3. Mengawasi

seluruh

pranumber,

menganalisa

pemakaian
dan

dokumen
mengontrol

cetakan
Casflow

perusahaan.
4. Membuat

perhitungan

Tenaga Kerja
Absensi,

(PTK),

gaji

setiap

bulan, Permohonan

Penerimaan Karyawan

(PMK),

Surat peringatan, dan lainnya yang menyangkut

kepegawaian.

5. Mengawasi pemakaian Alat Tulis Kantor (ATK), cetakan,
biaya listrik, biaya telepon, mengontrol dan menjaga semua
pemakaian asset perusahaan.
6. Mengontrol

dan

menjaga

semua

pemakaian

asset

perusahaan, memonitor dan memperpanjang hal-hal yang
menyangkut legalitas perusahaan,
Depnaker, PBB, sewa, asuransi

seperti

pajak

reklame,

gedung/kendaraan

dan

sebagainya.

3.6.7

Cashier
Tanggung Jawab:
1. Bertanggung jawab kepada Surveyor keuangan.
2. Bertanggung jawab terhadap saldo kas harian.
Tugas :
1. Menerima pembayaran angsuran konsumen
2. Membuat kwitansi manual jika konsumen tidak membawa slip
pembayaran.
3. Menerima angsuran dari Collector.
4. Mencocokkan nilai setoran dengan Daily Collector Receipt
(DCR).
4. Menandatangani DCR.
5. Membuat laporan penerimaan kas harian.
6. Menyetorkan penerimaan kas harian ke bagian keuangan pada
sore hari.

3.6.8

Divisi Keuangan

`

Tanggung Jawab :
1. Bertanggung jawab kepada Sureyor Keuangan.
2. Bertanggung jawab terhadap saldo angsuran konsumen.
Tugas :
1. Menerima giro dari Marketing Administration.

2. Input Giro dan Cek yang diterima dari MA.
3 . Membuat laporan penerimaan Giro harian.
4. Menyiapkan Giro yang akan jatuh tempo.

3.6.9

Divisi Asuransi
Tanggung Jawab :
1. Bertanggung jawab kepada Supervisor Akutansi.
2. Bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran
biaya asuransi.
Tugas :
1. Menerima formulir persetujuan asuransi dari Marketing
Administration (MA).
2. Mengisi daftar pengajuan asuransi.
3. Menyerahkan

bukti

pengeluaran

kas/bank

ke bagian

keuangan

3.6.10 Divisi BPKB
Tugas :
1. Menerima

BPKB dari

Showroom

cabang

termasuk

faktur dan kwitansi blanko.
2. Mengisi buku register peneriman BPKB.
3. Input data BPKB.
4. Menyimpan BPKB.
5. Membuat Booking BPKB pada daftar Booking harian.

3.6.11 Head Collection
Tanggung Jawab :
1. Bertanggung jawab kepada kepala cabang.
2. Bertanggung jawab terhadap overdue.
Tugas :
1. Membuat laporan overdue untuk Kepala Cabang.

2. Memeriksa kebenaran

informasi

dari

collector

dan

eksekutor.
3. Memeriksa konsumen yang ada di Surat Keterangan Tarik
(SKT).
4. Menyelesaikan perkara di kepolisian.
5. Memotivasi

dan

mengawasi

pelaksanaan

tugas

pada

karyawannya

3.6.12 Collection Lancar
Tanggung Jawab :
1. Bertanggung jawab kepada Supervisor Colection.
Tugas :
1. Membuat Daily Collection Report (DCR)
2. Menerima laporan hasil tagih collector.
3. Input Laporan Collector untuk konsumen tak tertagih.
4. Membuat Surat Penerimaan (SP) 1 untuk Costumer Overdue 20
hari.

3.6.13 Collection Macet
Tanggung Jawab :
1. Bertanggung jawab kepada Supervisor Collection.
2. Bertanggung jawab terhadap kwitansi tagihan
Tugas :
1. Mengecek fisik kendaraan di konsumen.
2. Membuat Surat Kuasa Tarik (SKT).
3. Membantu eksekutor untuk mencari

data

konsumen

pindah.
4. Menerima laporan eksekutor paling lambat 3 hari.

yang

3.6.14 Collector
Bagian ini bertugas menagih konsumen dengan menandatangani
tempat tinggal konsumen karena overdue (pembayaran angsuran yang
telah lewat dari tanggal jatuh tempo).

3.6.15 Executor
Bertugas menarik kendaraan dari pihak konsumen karena
overdue lebih dari 30 hari yang disertai dengan Surat Kuasa Tarik
(SKT).

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1

Waktu dan Tempat Praktik Kerja Lapangan
Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh penulis pada PT

Mandiri Tunas Finance selama dua bulan dimulai dari tanggal 23 Maret 2016
sampai 25 Mei 2016, ditempatkan di beberapa bagian di PT Mandiri Tunas
Finance sebagai berikut :
A. Credit Data Entry
Bagian Credit Data Entry adalah bagian yang bertanggung
jawab pada aplikasi yang diajukan oleh calon konsumen serta dibawa
oleh SO (sales officer) untuk diberikan ke bagian CDE guna
diinputkan kedalam sistem.
B. Bagian BPKB
Bagian BPKB bertugas mengisi buku register bpkb, input data
bpkb, menyimpan bpkb, membuat booking bpkb.
C. Credit Data Review
Bagian ini bertugas dalam membuat fidusia dan mencetak form
PPK, form LHS, dll.
D. Ficducia
Fidusia merupakan bagian yang menginputkan asuransi dan premi
yang diajukan oleh calon konsumen serta kepengurusan berkas seperti
perjanjian atas dasar hukum yang diajukan oleh pihak PT Mandiri
Tunas Finance dan calon konsumen.
4.2

Prosedur Sistem Berjalan

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari hasil penelitian, prosedur sistem
yang sedang berjalan terdapat

prosedur yaitu prosedur pengajaun kredit

kendaraan sampai menerima keputusan. Proses pengajuan kredit kendaraan pada
PT Tunas Finance Bandar Lampung masih dilakukan dengan cara konsumen
mengunjungi kantor lalu mengisi formulir pendaftaran calon konsumen dan

menemui pihak SO untuk melengkapi berkas yang dibutuhnkan untuk prasyarat
pengajuan kredit kendaraan. Kemudian surveyor memeriksa (mensurvey) keadaan
calon konsumen tersebut sesuai dengan yang ada pada formulir permohonan
pembiayaan konsumen (PPK). Setelah itu data konsumen yang telah di survey
(ditulis dalam laporan hasil survey), oleh surveyor diserahkan pada bagian entry
data untuk diinputkan, setelah diinputkan maka PPK dan LHS yang sudah diinput diserahkan pada bagian (Credit Head), lalu CH (Credit Head) menganalisa
kembali PPK dan LHS yang sudah di-inpukan untuk mereview kembali PPK dan
LHS tersebut, jika data tidak valid maka data konsumen tersebut diserahkan
kembali ke surveyor untuk dilengkapi kembali data-data konsumen tersebut, jika
data konsumen valid maka LHS dan PPK diserahkan ke BM (Brand Manager)
untuk diotorisasi, setelah diotorisasi maka data LHS dan PPK diserahkan
kebagian CA (Credit Admin) untuk dilakukan Pembuatan PO (Purchase order)
dan dicetak satu rangkap PO (Purchase order) lalu PO diserahkan ke bagian CH
dan BM untuk di otorisasikan kembali setelah itu konsumen diberikan keputusan
atas disetujui atau tidaknya permohonan pengajuan kendaraan yang diajukan.

Bagan alir dokumen sistem yang berjalan, digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1. Bagan Alir Dokumen
Keterangan :
CMO : Credit Marketing Officer
CDE : Credit Data Entry
CH

: Credit Head

PO

: Purchase Order

4.3

Analisis Sistem dengan Pengembangan Waterfall
Alur/tahapan pengembangan sistem menggunakan metode waterfall dalam

perancangan sistem pengajuan kredit kendaraan pada PT Mandiri Tunas Finance :
4.3.1

Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
Melakukan pemahaman terhadap permasalahan yang sering

muncul berkaitan dengan sistem yang digunakan oleh PT mandiri Tunas
Finance kemudian mendefinisikan masalah-masalah apa saja yang

ditemukan dan menentukan tujuan pembuatan sistem baru yang dapat
membuat kinerja menjadi lebih mudah dan cepat. Berdasarkan data yang
diperoleh dari hasil penelitian, analisis kebutuhan sistem pada sistem
pengajuan kredit kendaraan pada PT Mandiri Tunas Finance dapat dilihat
pada tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.1 Kegiatan Sistem Pengajuan Kredit Kendaraan
Permasalahan

Kebutuhan

1. Pada proses pengajuan kredit

1. Dibutuhkanya rancangan sistem

kendaraan terkendala dalam

informasi yang memudahkan

segi

konsumen

waktu

karna

harus

kekantor.
2. Lamanya

dalam

mengajuan

kredit kendaraan secara online.
keputusan

yang

2. Dibutuhkanya

menu

pesan

diberikan oleh pihak kantor

langsung kepada so dan menu

atas pengajuan kredit yang

notifikasi pembertitahuan atas

diajukan

hasil pengajuan.

oleh

calon

berkas

yang

sangat

banyak

konsumen.
3. Lampiran
dibutuhkan

3. Dibutuhkaya
lampiran

menu
secara

foto

/

input
online

dan harus dibawa semua saat

berbentuk

pdf

mengajukan .

mempermudah konsumen.

agar

A. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirement)
Kebutuhan fungsional yang dibutuhkan dari sistem informasi pengjauna
kredit kendaraan yaitu sebagai berikut :
1. Konsumen harus melakukan log in untuk masuk ke dalam sistem.
2. Pada sistem terdapat form konsumen yang tersedia untuk proses
pendaftaran data calon konsumen. Konsumen dapat mengisi,
mengubah, menghapus, simpan, batal dan keluar.

3. Pada sistem terdapat form pengajuan yang tersedia untuk proses
pengelolaan data pengajuan. Konsumen dapat mengisi, menambah,
mengubah, menghapus, simpan, batal dan keluar.
4. Pada sistem terdapat form lampiran yang tersedia untuk proses
pengelolaan data lampiran. Konsumen dapat melampirkan data yang
dibutuhkan sebagai prasyarat pengajuan kredit kendaraan.

B. Kebutuhan Non Fungsional (Non Functional Requirement)
1. Perangkat Keras (Hardware)
a. Komputer (PC)
b. Procesor dengan kecepatan 2.0 GHz + Motherboard
c. Video Graphic Adapter (VGA) card 512 MB
d. Memory 1024 MB
e. Hard disk space 80 GB atau lebih terpasang
f. Monitor
g. Mouse
h. Keyboard
i. Modem Internet
2. Perangkat Lunak (Software)
a. Sistem Operasi Windows Xp/7/8 32/64 bit.
b. Browser Google Chrome
c. Koneksi Internet

4.3.2

Desain
Tahap setelah analisis kebutuhan perangkat lunak yaitu desain.

Tahap ini merancang implementasi perangkat lunak yang akan dibuat,
berupa desain tampilan yang dibuat oleh penulis sehingga menghasilkan
rancangan sebuah sistem yang efektif dan efisien sehingga dapat
meminimalisir kesalahan-kesalahan yang menyebabkan lamanya proses

pengajuan kredit dan mempermudah konsumen dalam menerima
keputusan.

4.4

Usulan Desain Pengembangan Sistem

Permasalahan–permasalahan dalam sistem harus dipahami terlebih dahulu
untuk melakukan perbaikan terhadap sistem, supaya sistem itu efektif, cepat,
akurat dan sesuai dengan keinginan pengguna dengan alur sebagai berikut :
4.4.1

Diagram Konteks (Context Diagram)
Diagram konteks adalah suatu gambaran keseluruhan dari proses

sistem secara garis besar. Diagram konteks merupakan diagram tingkat
atas yang hanya menggambarkan sistem secara garis besar (top level),
merupakan diagram yang tidak detail dari sebuah sistem yang
menggambarkan kesatuan. Diagram konteks pada Sistem Informasi
Pengajuan Kredit Kendaraan yang akan dibangun dapat dilihat pada
gambar 4.2 di bawah ini :

Gambar 4.2 Diagram Konteks (Context Diagram)
Keterangan diagram konteks sistem informasi pengajuan kredit
kendaraan :
Proses ini diawali oleh konsumen menginputkan data konsumen,
pengajuan kredit, lampiran. Kemudian berdasarkan data yang diinputkan
oleh konsumen, akan diproses yang menghasilkan LHS dan PPK yang
akan diberikan kepada Drafter, hasil cetak PO diberikan kepada konsumen
berupa konfirmasi status kredit.

4.4.2

Data Flow Diagram (DFD) Level 0
DFD Level 0 biasa disebut dengan diagram sistem inti

(fundamental

system

model).

DFD

Level

0

digunakan

untuk

menggambarkan interaksi antara sistem yang akan dikembangkan dengan
entitas luar. Arah panah dari aliran data menunjukan aliran data berupa
data masukan (input) dan keluaran (output) ke dalam proses perangkat
lunak yang dirancang. DFD Level 0 dapat dilihat pada gambar 4.3 di
bawah ini :

Gambar 4.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 0
Keterangan Data Flow Diagram pada Sistem Informasi Pengajuan
Kredit Kendaraan sebagai berikut :

1. Proses

1.0

Data

Konsumen,

yaitu

proses

ketika

konsumen

menginputkan dt_konsumen yang menghasilkan data untuk disimpan
dalam Tbl_konsumen, lalu dt_konsumen nantinya akan digunakan
untuk proses 2.0 yaitu menginputkan Data Pengajuan Kredit.
2. Proses 2.0 Data Pengajuan Kredit, yaitu proses ketika konsumen
menginputkan dt_pengajuan dan diproses berdasarkan dt_konsumen
lalu menghasilkan data untuk disimpan dalam Tbl_pengajuan yang akan
digunakan untuk proses pembuatan data PPK pada proses 5.0.
3. Proses 3.0 Data Lampiran Prasyarat, yaitu proses ketika konsumen
menginputkan dt_lampiran yang akan menghasilkan data untuk
disimpan dalam Tbl_lampiran lalu dt_lampiran nantinya akan
digunakan untuk proses 4.0 yaitu penginputan data LHS.
4. Proses 4.0 Data LHS (Lembar Hasil Survey), yaitu proses ketika Credit
Data Entry menginputkan dt_LHS berdasarkan dt_lampiran yang
menghasilkan data untuk disimpan dalam Tbl_LHS. Lalu dt_LHS akan
digunakan untuk proses 5.0 yaitu penginputan data PPK.
5. Proses 5.0 Data PPK (Permohonan Pembiayaan Konsumen), yaitu
proses ketika Credit Data Entry menginputkan dt_PPK berdasarkan
dt_LHS, dt_Pengajuan, dt_PPK yang menghasilkan data untuk
disimpan dalam Tbl_PPK lalu dt_PPK akan digunakan untuk proses 6.0
yaitu penginputan dt_PO dan cetak dt_PO.
6. Proses 6.0 Cetak PO (Purchase Order), yaitu ketika Drafter
menginputkan

dt_PO

berdasarkan

dasar

dt_PPK

yang

akan

menghasilkan data untuk disimpan dalam Tbl_PO lalu dicetak dan
dt_PO akan digunakan untuk proses 7.0 yaitu proses Konfirmasi Status
Pengajuan Kredit.
7. Proses 7.0 Konfirmasi Status Pengajuan Kredit, yaitu proses ketika
dt_PO digunakan sebagai dasar untuk mengkonfirmasi status pengajuan
kredit yang diajukan oleh pihak konsumen.
4.4.3

Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual
yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD digunakan
untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Desain ini
menggambarkan hubungan antar database baik itu satu ke banyak (one to
many), banyak ke banyak (many to many), maupun satu ke satu (one to
one) dalam ERD kesatuan database. Berikut ERD pada Sistem Informasi
Pengajuan Kredit Kendaraan pada PT Mandiri Tunas Finance yang dapat
dilihat pada gambar 4.5 di bawah ini :

Gambar 4.4 Entity Relationship Diagram (ERD)
Keterangan ERD perancangan sistem informasi pengajuan kredit
kendaraan :
1. Tabel konsumen yang berisikan semua atribut yang harus
diinputkan ketika pendaftaran sebagai calon konsumen pada
website, data konsumen ini berhubungan dengan data output

selanjutnya yaitu tabel pengajuan yang merupakan form untuk
mengajukan

kredit

kendaraan.

lalu

konsumen

harus

melampirkan dokumen secara digital melalui form lampiran dan
lampiran tersebut disimpan kedalam database.
2. Pada tabel LHS berisikan atribut yang bersumber dari hasil
survey petugas surveyor. Atribut – atribut itu merupakan output
proses dari tabel data konsumen, tabel pengajuan, tabel lampiran
untuk memastikan bahwa konsumen benar-benar menginputkan
data yang valid dan sesuai dengan yang terlampir.
3. Tabel PPK dihasilkan oleh tabel LHS yang sudah diproses yaitu
tabel yang berisi semua atribut pengajuan kredit dan hasil survey
serta perhitungan biaya kredit. Lalu tabel PPK diproses menjadi
tabel PO.
4. Tabel PO berisi atribut yang berkaitan tentang pembiayaan
konsumen oleh perusahaan kepada supplier atas pengajuan
kredit konsumen. Lalu copy dari tabel PO dikirim ke konsumen
bahwa status kreditnya telah disetujui dan diproses.

4.4.4

Relasi Tabel
Relasi antar tabel merupakan model basis data yang mudah untuk

diterapkan karena model basis data ini menunjukkan suatu cara atau
mekanisme yang digunakan untuk mengolah data dan membentuk
keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang dirancang.
Untuk melihat relasi antar tabel dari rancangan sistem baru, dapat
dilihat pada gambar 4.6 di bawah ini:

Gambar 4.5 Relasi Antar Tabel
Keterangan Relasi Tabel perancangan sistem informasi
pengajuan kredit kendaraan :
1. Tbl_konsumen berisi data atribut yang berkaitan dengan tabel
pengajuan

pada

tbl_konsumen

terdapat

primary

key

ID_konsumen.
2. Tbl_kosumen berisi primary key ID_pengajuan , primary key
berubah karena pada saat pencarian data konsumen lebih mudah
dalam menemukan data konsumen apabila menggunakan
ID_pengajuan,
3. Tbl_lampiran berisi atribut lampiran yang didapat dari
konsumen dan disimpan kedalam database.
4. Tbl_LHS didapat dari Tbl_pengajuan.
5. Tbl_PPK

didapat

dari

berdasarkan Tbl_pengajuan

Tbl_LHS

yang

sudah

diproses

6. Tbl_PO merupakan tabel dari hasil pemrosesan Tbl_PPK yang
berisikan data yang akan dikirm ke supplier atas pembiayaan
konsumen oleh perusahaan dan copy PO dikirim ke konsumen
sebagai bukti diterimanya pengajuan kredit.

4.4.5

Rancangan Tampilan Program
Rancangan form merupakan tampilan halaman sistem dan terdapat

berbagai menu dari sistem yang diusulkan oleh penulis
a. Rancangan Form Menu Utama
Menu utama merupakan tampilan utama pada saat program dijalankan
atau web dibuka. Menu utama ini berfungsi sebagai tampilan awal yang
berisikan profil instansi tersebut. Didalam menu utama terdapat 3 menu
bar yang masing-masing terdapat menu item sendiri yaitu menu Daftar
berisi data calon konsumen, Menu Pengajuan terdapat menu item
pengajuan, data yang harus diinputkan beserta persyaratan, Lampiran
terdapat menu item lampiran dokumen dan Kotak Masuk berisi tentang
pemberitahuan atas diterimanya atau ditolak pengajuan serta button
Keluar. Sebelum pengguna login maka semua menu item akan terkunci.
Adapun Rancangan Form Menu Utama dapat dilihat pada gambar 4.6 di
bawah ini :

Gambar 4.6 Rancangan Form Menu Utama

b. Rancangan Form Login
Login merupakan tampilan yang berfungsi untuk keamanan data
dimana konsumen diminta untuk meng-inputkan Nama User dan
Password yang telah dibuat sebelumnya. Adapun rancangan form login
dapat dilihat pada gambar 4.7 di bawah ini :

Gambar 4.7 Rancangan Form Login
Pada form login ini terdapat hak akses konsumen. Dengan menekan
tombol Login maka konsumen dapat

masuk kembali ke menu utama

dengan menu item yang sudah terbuka secara otomatis, sedangkan tombol
Sign Up berfungsi untuk mendaftar member. Rancangan antar muka Login
dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2 Rancangan Antar Muka Login
o

N
Tipe
Komponen
1
Label

Label1

Nama User

-

2

Label

Label2

Password

-

3

Text file

Txt_usern

-

-

4

Text file

Txt_passw

-

-

5

Button

Btn_Login

Login

O

6

Button

Btn_Signu

Signup

Nama

Keterangan

E
vent

.
.
.

ame

.

ord

.
.

n Click
p

O
n Click

c. Rancangan Form Pendaftaran ID
Rancangan ini berisi data-data Konsumen yang harus diisi
sebagai data konsumen di PT Mandiri Tunas Finance, hal ini berguna

untuk mengetahui nama konsumen, email konsumen. Form data
pendaftaran dapat dilihat pada gambar 4.8 di bawah ini :

Gambar 4.8 Rancangan Form Data Pendaftaran ID
Pada form pendaftaran konsumen, konsumen menginputkan datadata yang sesuai. Tombol Ceklist berfungsi untuk menyetujui data
konsumen yang telah didaftarkan sesuai ketentuan dan syarat. Tombol
Simpan berfungsi untuk mengeksekusi data konsumen yang telah
diinputkan dan siap disimpan kedalam database. Rancangan antar muka
pendaftaran konsumen dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini :
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d. Rancangan Form Pendaftaran Konsumen
Rancangan form Pendaftaran konsumen berisi data-data tentang
konsumen yang diinputkkan oleh konsumen untuk disimpan dalam
database. Rancangan form Pendaftaran Konsumen dapat dilihat pada
gambar 4.9 di bawah ini :

Gambar 4.9 Rancangan Form Pendaftaran Konsumen
Pada rancangan form pendaftaran konsumen terdapat tombol Simpan
yang berfungsi untuk menyimpan data konsumen atau memperbaiki.
Tombol Batal berfungsi untuk membatalkan proses merubah data
konsumen. Rancangan antar muka pendaftaran konsumen dapat dilihat
pada tabel 4.4 di bawah ini.
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e. Rancangan Form Pengajuan
Rancangan form Pengajuan berisi data-data tentang pengajuan
data konsumen yg akan mengajukan kredit yang diinputkkan oleh
konsumen untuk disimpan dalam database. Rancangan form pengajuan
dapat dilihat pada gambar 4.10 di bawah ini :

Gambar 4.10 Rancangan Form Pengajuan Kredit
Pada rancangan form Pengajuan terdapat tombol Simpan untuk
mengeksekusi proses penginputan dan penyimpanan data pengajuan
kedalam database.Tombol Batal untuk keluar dari form. Rancangan antar
muka pengajuan dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini :
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f. Rancangan Form Lampiran
Rancangan form lampiran berfungsi untuk menguggah dokumen yang
dibutuhkan atas pengajuan kredit kendaraan berbentuk data digital JPEG,
PNG, PDF. Rancangan form lampiran dapat dilihat pada gambar 4.11 di
bawah ini :

Gambar 4.11 Rancangan Form Lampiran
Pada rancangan form lampiran terdapat tombol Simpan yang berfungsi
untuk menyimpan data lampiran. Rancangan antar muka Lampiran dapat
dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini :
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g. Rancangan Form Inbox
Rancangan form inbox berfungsi untuk menerima kofirmasi atas
pengajuan kredit kendaraan yang diajukan berbentuk pesan yang

disampaikan lewat menu inbox. Rancangan inbox lampiran dapat dilihat
pada gambar 4.12 di bawah ini :

Gambar 4.12 Rancangan Form Inbox
Pada rancangan form inbox terdapat tombol Kembali yang berfungsi
untuk kembali ke menu sebelumnya dan tombol hapus untuk meghapus
pesan. Rancangan antar muka inbox dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah
ini :
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1

Simpulan
Simpulan hasil dari Sistem Informasi Pengajuan Kredit Kendaraan pada

PT Mandiri Tunas Finance maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Calon customer dapat melakukan pengajuan kredit kendaraan melalui
web yang telah dirancang, penggunaan web dapat dilakukan dimana
saja, tanpa perlu calon customer datang ke PT Mandiri Tunas Finance.
2. Calon Customer dapat langsung mengetahui apakah status kreditnya
disetujui atau ditolak oleh pihak PT Mandiri Tunas Finance pada
pengajuan kredit kendaraan yang diajukanya.
3. Dalam perancangan Sistem Informasi Pengajuan kredit Kendaraan
menggunakan alat dan bahan yaitu, Data Flow Diagram, Diagram
Context, Entity Relationship Diagram, PHP, Xampp, Dreamweaver 8,
MySQL yang dapat diakses dimana saja tanpa batas waktu dan tempat.

5.2

Saran
Berdasarkan simpulan dari hasil laporan praktik kerja lapangan yang telah

diuraikan, maka saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut dari
sistem pengajuan kredit kendaraan yaitu :
1. Perlu adanya pemeliharaan program aplikasi serta penyempurnaanya,
maka evaluasi dalam jangka waktu sangat dibutuhkan, misalnya satu
tahun atau lebih. Evaluasi menyangkut kemungkinan pengembangan
kembali fasilitas program yang di sesuaikan dengan perkembangan dan
kemajuan pada bagian pengajuan kredit kendaraan.
2. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini hanya sebatas pengajuan kredit
kendaraan sampai status disetujui atau tidaknya, diharapkan untuk
penulis berikutnya sampai pada tahap pembayaran dan simulasi
perhitungan kredit kendaraan.
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