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ABSTRAK
Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Surat Peringatan Jatuh Tempo
PPU pada PT Sarana Lampung Ventura
Oleh
Umdhatul Chasanah
12311663

Usaha perseorangan atau perusahaan-perusahaan kecil menengah seringkali
memerlukan modal untuk mengembangkan usaha. Banyak diantara mereka
mencari cara agar dapat memenuhi keinginan tersebut diantaranya dengan
melakukan pinjaman. Salah satu perusahaan yang memberikan pinjaman modal
yaitu Sarana Lampung Ventura (PT SLV) merupakan perusahaan ventura
bergerak dibidang jasa untuk memberikan pembiayaan modal pengembangan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis PIECES
karena dapat memberikan peningkatan di sistem yang baru. Penelitian ini
dirancang menggunakan DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity Relationship
Diagram) dan database MySQL. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui
teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Metode
pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode waterfall karena lebih efisien
untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubahubah.
Hasil dari laporan ini adalah sebuah analisis dan perancangan sistem
informasi yang digunakan untuk memberikan informasi surat peringatan jatuh
tempo kepada PPU dengan menggunakan pemodelan terstruktur.
Kata Kunci : informasi, surat peringatan, PPU, jatuh tempo.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, terutama di dalam

perusahaan. Teknologi yang saat ini harus dikembangkan perusahaan merupakan
investasi agar perusahaan dapat melakukan kegiatan managerial dengan lebih
baik, perkembangan di bidang IT tumbuh menjadi persaingan bisnis untuk
meningkatkan pelayanan dan kinerja perusahaan agar perusahaan tetap berjalan
dengan lebih baik. Perkembangan IT dalam perusahaan memberikan tujuan agar
data yang di proses menjadi sebuah informasi yang berkualitas sehingga informasi
tersebut lebih akurat, tepat waktu, relevan, dan mudah untuk digunakan oleh
pengguna informasi. Adanya perkembangan IT kesalahan data yang diproses oleh
manusia yang terkadang banyak mengalami kesalahan dapat diminimalisir,
sehingga dapat memberikan kemudahan pengolahan data untuk memberikan
informasi yang baik.
PT Sarana Lampung Ventura merupakan perusahaan yang bergerak
dibidang jasa pembiayaan modal pada UKM-UKM yang membutuhkan modal
usaha. PT Sarana Lampung Ventura berlokasi di Jl P. Diponegoro No. 69 A
Sumur Batu, Bandar Lampung. Didalam struktur organisasi PT Sarana Lampung
Ventura terdapat bagian administrasi investasi yang melakukan koreksi dan
memberikan teguran bagi para Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang telah
memasuki tanggal jatuh tempo dalam pembiayaannya dengan cara memberikan
surat teguran/peringatan atas keterlambatan dalam pembayaran.
PT Sarana

Lampung Ventura

dalam menginputkan data sudah

terkomputerisasi menggunakan aplikasi pengolahan data yaitu Microsoft Excel,
namun dalam pencarian tanggal jatuh tempo masih mengalami kesulitan dan
membutuhkan waktu yang lama kurang lebih 30 menit. Hal ini dikarenakan
banyaknya data pinjaman dan penyimpanan yang terpisah berdasarkan lembar
kerja di excel, menyebabkan kesulitan pencarian data yang mengakibatkan
keterlambatan dalam penerbitan surat peringatan jatuh tempo kepada PPU.
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Kemudian PPU pun harus membayar angsuran beserta dendanya sebanyak berapa
hari jatuh temponya. Maka diperlukannya aplikasi yang dapat lebih efektif untuk
mendukung kegiatan didalam perusahaan agar lebih baik dan mudah maka penulis
merancang suatu sistem yang dapat membantu dan mengoptimalkan kegiatan
dalam bidang pengelolaan surat peringatan jatuh tempo ini.
Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis memilih judul “Analisis
dan Perancangan Sistem Informasi Surat Peringatan Jatuh Tempo PPU
pada PT Sarana Lampung Ventura”. Yang diharapkan dapat mempermudah
staf dalam pencarian tanggal jatuh tempo serta dalam pembuatan surat peringatan
jatuh tempo.

1.2.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan bagaimana

merancang sistem yang dapat mempercepat proses pencarian data surat peringatan
jatuh tempo PPU pada PT Sarana Lampung Ventura.

1.3.

Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis

membatasi masalah hanya pada membahas surat peringatan jatuh tempo PPU.

1.4.

Tujuan Penulisan Laporan
Setiap laporan yang sifatnya ilmiah mempunyai tujuan yang akan dicapai

antara lain:
a.

Sistem yang dirancang diharapkan dapat membantu kinerja staf bagian
administrasi investasi pada PT Sarana Lampung Ventura dalam mengelola
surat peringatan jatuh tempo dengan cepat dan akurat.

b.

Pada sistem yang dibuat dapat membantu proses pengelolaan surat
peringatan jatuh tempo pada PT Sarana Lampung Ventura.
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1.5.

Manfaat Penulisan Laporan
Manfaat dari laporan praktik kerja lapangan ini yaitu untuk meningkatkan

kualitas sistem pencarian serta pengolahan data surat peringatan jatuh tempo PPU
pada PT Sarana Lampung Ventura.

1.6.

Metode Pengumpulan Data
Penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini sudah tentu diperlukan

berbagai keterangan-keterangan lengkap dari perusahaan/instansi lisan maupun
tulisan, penulis mengumpulkan data-data tersebut dengan berbagai metode yaitu :
a.

Wawancara (Interview)
Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang
menjadi objek penelitian, baik karyawan, pimpinan maupun pembimbing
untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai acuan untuk
menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini.

b. Pengamatan (Observasi)
Yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung pada objek
perusahaan yang akan diteliti melalui pengamatan dan pencatatan yang
diperoleh kebenarannya.
c.

Tinjauan Pustaka (Library research)
Tinjauan pustaka merupakan metode pegumpulan data yang dilakukan
dengan cara membaca literature – literature dan bahasan bacaan yang baik
yang ada diperpustakaan maupun yang diperoleh diluar yang menjurus dan
berhubungan dengan isi laporan yang digunakan sebagai bahan
perbandingan antara informasi dengan kenyataan.

d.

Dokumentasi (Documment)
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara
mempelajari dan mengambil gambar atau data-data yang diperlukan.
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1.7.

Sistematika Penulisan Praktek Kerja Lapangan
Sebagai gambaran untuk bahan acuan dalam Laporan Praktik Kerja

Lapangan (PKL) ini, sistematika penulisan yang digunakan terbagi dalam
beberapa bab yaitu :

BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah,

Batasan Masalah, Tujuan PKL, Manfaat PKL, Metode Pengumpulan Data dan
Sistematika Penulisan Laporan.
BAB II

LANDASAN TEORI
Bab ini diuraikan mengenai pengertian dasar judul laporan dan definisi-

definisi yang terdapat dalam literature yang berupa buku dan makalah serta
pengertian menurut para ahli yang berhubungan dengan laporan ini.
BAB III Gambaran Perusahaan
Bab ini berisi mengenai sejarah peresuhaan, visi, misi, struktur
organisasi, serta tugas dan tanggung jawab personil dalam sruktur organisasi.
BAB IV PEMBAHASAN
Bab ini berisikan tentang Laporan Aktifitas Kegiatan Mahasiswa,
Analsis Sistem Berjalan, Usulan Desain Pengembangan Sistem, dan Penjadwalan.
BAB V SIMPULAN dan SARAN
Bab ini berisikan tentang Simpulan dan Saran penulis didalam Laporan
Praktek Kerja Lapangan untuk instansi.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

Pengertian Analisis

Menurut Jogiyanto (2013:129) mendefinisikan bahwa :
“Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh
ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk
mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan,
kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhankebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikanperbaikannya.”
Menurut Hanif Al Fatta (2009:44) mendefinisikan bahwa :
“Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang menguraikan
bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagianbagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai
tujuan.”
Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian
analisis adalah tahap perencanaan sistem (system design). Tahap analisis
merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena kesalahan di dalam tahap
ini akan menyebabkan juga kesalahan ditahap selanjutnya.

Di dalam tahap analisa terdapat langkah-langkah dasar yang harus
dilakukan oleh analisis sistem sebagai berikut :
1.

Mengidentifikasi Masalah
Mengidentifikasi masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan
dalam tahap analisis sistem. Masalah dapat didefinisikan sebagai suatu
pertanyaan yang diinginkan untuk dipecahkan. Masalah inilah yang
menyebabkan sasaran dari sistem tidak dapat dicapai. Oleh karena itu,
langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi terlebih
dahulu masalah-masalah yang terjadi.
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2.

Memahami Kerja dari Sistem yang ada
Langkah kedua dari tahap analisa sistem adalah memahami kerja dari
sistem yang ada. Langkah ini dapat dilakukan dengan mempelajari secara
terperinci bagaimana sistem yang ada beroperasi.

3.

Menganalisa Sistem
Langkah ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil
penelitian yang telah dilakukan.

4.

Membuat Laporan Hasil Analisis
Setelah proses analisa sistem ini selesai dilakukan, tugas berikutnya adalah
membuat laporan hasil analisis. Laporan ini diserahkan kepada pihak
manajemen.
Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa analisis adalah

aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan,
memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria
tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

2.2

Pengertian Perancangan

Menurut Jogiyanto (2013:196) mendefinisikan bahwa :
“Desain sistem adalah sebagai penggambaran, perencanaan, dan
pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke
dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi.”

Menurut Hanif Al Fatta (2009:24) mendefinisikan bahwa :
“Perancangan adalah menjelaskan dengan detail bagaimana bagian-bagian
dari sistem informasi dan mengimplementasikan.”

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian
perancangan adalah suatu konsep mendesain atau mengubah hasil rancangan ke
dalam struktur konsep yang baru.
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2.3

Pengertian Sistem

Menurut Jogiyanto (2013:1) mendefinisikan bahwa :
“Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan
atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.”

Menurut Romney dan Steinbart (2015:3) mendefinisikan bahwa :
“Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait
dan berinteraksi untuk mencapai tujuan.”

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian
sistem adalah sebuah komponen-komponen yang saling berinteraksi dan saling
behubungan dan melakukan sebuah kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan atau
sasaran tertentu.

2.3.1

Karakteristik Sistem

Sebuah model sistem terdiri dari input, proses, dan output yang merupakan
konsep sistem yang sangat sederhana. Selain itu sistem juga memiliki beberapa
karakteristik sistem atau sifat-sifat tertentu yang mencirikan hal tersebut bisa
dikatakan sebagai sebuah sistem (Sutabri 2012:27). Karakteristik sistem sebagai
berikut :
1. Komponen sistem (Components system)
Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi yang
bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem
tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki
sifat-sifat yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi
proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai sistem
yang lebih besar yang disebut sebagai supra sistem.
2. Batasan sistem (Boundary system)
Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem
dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan
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sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan
yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
3. Lingkungan luar sistem (Environtment system)
Lingkungan luar sistem adalah bentuk apapun yang berada di luar ruang
lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut
yang disebut dengan lingkungan luar sistem yang bersifat menguntungkan
atau merugikan.
4. Penghubung sistem (Interface system)
Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut
dengan penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan
sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain.
5. Masukkan Sistem (Input)
Masukkan dari sistem adalah data yang dimasukkan kedalam suatu sistem
yang diproses untuk mendapatkan satu keluaran atau informasi yang
dibutuhkan.
6. Keluaran Sistem (Output)
Keluaran dari pada sistem adalah hasil dari energi yang telah diolah atau
diproses serta diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa
pembuangan.
7. Pengelohan Sistem (Process)
Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan
mengubah menjadi keluaran.
8. Sasaran Sistem (Objectives)
Suatu sistem mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objectives). Sasaran
sistem sangat menentukan sekali masukkan yang dibutuhkan sistem dan
keluaran yang akan dihasilkan sistem.

2.3.2

Komponen Sistem

Terdapat enam komponen dari sebuah sistem informasi. Sebagai suatu sistem
keenam blok tersebut masing-masing berinteraksi satu dengan yang lainnya
membentuk suatu kesatuan untuk mencapai sasaran.
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a. Blok masukan (Input Block)
Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi input ini yang
termasuk metode-metode dan media untuk menangkap data yang
dimasukan dapat berupa dokumen-dokumen dasar.
b. Blok model (Model Block)
Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur logika dan matematika yang akan
memanipulasi data dan input yang disimpan dibasis data dengan cara yang
sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.
c. Blok keluaran (Output Block)
Semua pemakai system prosedur dari sistem informasi adalah keluaran
yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumen yang berguna
untuk semua tingkatan manejemen serta semua pemakai sistem.
d. Blok Teknologi (Tecnology Block)
Teknologi merupakan “kata alat” (tool box) dalam system informasi
teknologi digunakan dalam menginput, menjalankan model, menyimpan
dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran serta
mengendalikan dari system secara keseluruhan. Teknologi dibagi menjadi
tiga:
1. Teknisi (Brainware)
2. Perangkat lunak (Software)
3. Perangkat keras (Hardware)
e. Blok Basis data (Database Block)
Basis data (Database) merupakan komponen dari data yang saling
tersimpan di perangkat keras computer dan digunakan di perangkat lunak
untuk memanipulasi.
f. Blok Kendali (Control Block)
Banyaknya hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam,
kegagalan system itu sendiri beberapa pengendalian perlu direncanakan
dan ditetapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak
system dapat dicegah atau dapat langsung diatasi.
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2.4

Pengertian Informasi

Menurut Hanif Al fatta (2009:9) mendefinisikan bahwa :
“Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang
berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan
saat ini atau mendatang.”

Menurut Sutabri (2012:29) mendefinisikan bahwa :
“Informasi adalah sebuah istilah yang tepat dalam pemakaian umum.
Informasi dapat mengenai data mentah, data tersusun kapasitas sebuah
saluran komunikasi, dan lain sebagainya.”

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian
informasi adalah sebuah data mentah yang telah dikelola dan diproses untuk
memberikan arti dan proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan
informasi.
Kelebihan informasi (Information Overload) terjadi ketika batasan tersebut
terlewati, mengakibatkan penurunan kualitas dan pengambilan keputusan dan
meningkatkan biaya penyediaan informasi. Teknologi informasi (Information
Technology) untuk membantu pengambilan keputusan menyaring dan meringkas
informasi secara efektif. Nilai informasi (Value of information) adalah keuntungan
yang dihasilkan oleh informasi dikurangi dengan biaya untuk memproduksinya.

2.5

Pengertian Surat

Menurut Triyatna (2014:1) mendefinisikan bahwa:
“Surat adalah salah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan
pesan atau informasi dari satu pihak (orang, instansi, atau organisasi)
kepada pihak lain (orang, instansi, atau organisasi).”

Menurut Barthos (2014:36):
“Surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan
ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan warta.”
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Definisi dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa surat merupakan
sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak
kepada pihak lain.
2.5.1

Fungsi Surat
Menurut Barthos (2014:36) fungsi surat terdapat beberapa fungsi

diantaranya adalah :

2.5.2

a.

Wakil dari pengirim atau penulis.

b.

Bahan pembukti.

c.

Pedoman dalam pengambil tindakan lebbih lanjut.

d.

Alat pengukur kegiataan organisasi.

e.

Sarana memperpendek jarak (fungsi abstrak).

Macam-Macam Surat
Menurut Barthos (2014:37) karena banyaknya macam surat, maka untuk

memudahkan mengetahui macam atau jenis surat kita dapat meninjau dari
berbagai segi misalnya :
a.

Menurut wujudnya
1. Kartu pos.
2. Warkat pos.
3. Surat bersampul.
4. Memorandum dan nota.
5. Telegram.
6. Surat pengantar.

b. Menurut tujuannya
1.Surat pemberitahuan
2. Surat perintah.
3. Surat permintaan.
4. Surat peringatan.
5. Surat panggilan.
6. Surat susulan.
7. Surat keputusan.
8. Surat laporan.
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9. Surat perjanjian.
10. Surat penawaran, pesanan dan lain-lain.
c.

Menurut sifat isi surat dan asalnya
1. Surat dinas.
2. Surat niaga.
3. Surat pribadi.
4. Surat yang isinya masalah sosial.

d. Menurut jumlah penerima
1. Surat biasa.
2. Surat edaran.
3. Surat pengumuman.
e.

Menurut keamanan isinya
1. Surat sangat rahasia.
2. Surat rahasia.
3. Surat biasa.

4.

Menurut prosedur pengurusannya
1. Surat masuk.
2. Surat keluar.

2.6

Pengertin Surat Teguran/Peringatan

Menurut Ilyas (2010:140) mendefinisikan bahwa :
“surat teguran/surat peringatan adalah surat yang diterbitkan oleh
pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada karyawan untuk
menjadi lebih disiplin dalam bekerja diperusahaan.”

2.7

Pengertian Jatuh Tempo
“Jatuh tempo pembayaran adalah payment due date yaitu tanggal yang
ditetapkan sebagai batas akhir pembayaran atau transaksi pembayaran atau
yang terjadi pada tanggal tersebut secara langsung/otomatis tercatat pada
pusat pengolahan data sehingga posisi atau gambaran rekening nasabah
pada tanggal tersebut telah menunjukkan posisi paling akhir (up to date).”
http://mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/jatuh_tempo_pembayaran.aspx
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“Tanggal jatuh tempo (due date) adalah hari pembayaran harus dilakukan
kepada peminjam/kreditur. Setelah tanggal tersebut, denda keterlambatan
bisa dikenakan dan pembayaran dicatat sebagai lewat jatuh
tempo/menunggak.”
http://kamusbisnis.com/arti/tanggal-jatuh-tempo/
2.8

Pengertian PPU
“Perusahaan Pasangan Usaha (Investee Company) yang selanjutnya
disingkat PPU adalah perusahaan atau usaha mikro, kecil, dan menengah
yang menerima bantuan pembiayaan dan/atau penyertaan dari PMV
(Perusahaan Modal Mentura).”
http://akuntt.com/2014/02/pengertian-modal-ventura-adalahdan.html?m=1

2.9

Pengertian Pengembangan Sistem

Menurut Jogiyanto (2013:35) mendefinisikan bahwa :
“Pengembangan sistem adalah menyusun sistem yang baru untuk
menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki
sistem yang sudah ada”.
Sistem yang lama perlu diperbaiki karena beberapa hal, yaitu :
1.

Adanya permasalahan-permasalahan (problems) yang timbul di sistem
yang lama dapat berupa ketidakberesan dan pertumbuhan organisasi.

2.

Meraih kesempatan-kesempatan (opportunities) dalam keadaan pasar
bersaing, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat menentukan
berhasil atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun
untuk meraih kesempatan yang ada.

3.

Adanya instruksi-instruksi (directives) perintah dari atasan ataupun
dari luar organisasi, seperti misalnya peraturan pemerintah.

2.10

Metode Pengembangan Sistem
Pengembangan sistem diperlukan model untuk mempermudah melakukan

pengembangan sistem. Salah satu model pengembangan sistem adalah system
development life cycle (SDLC) waterfall.
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Sistem/Rekayasa
Informasi
Analisis

Desain

Pengujian

Pengodean

Gambar 2.1 Model Waterfall
Sumber : A.S dan Shalahuddin (2011:27)

Fase yang digunakan dalam pengembanngan sistem ini adalah sebagai berikut :
a.

Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak
Proses

pengumpulan

kebutuhan

dilakukan

secara

intensif

untuk

mespesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami
perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user.
b.

Desain
Desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang fokus pada
desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data,
arsitektur perangkat lunak, respresentasi antarmuka, dan prosedur
pengodean. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap
analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan
menjadi program pada tahap selanjutnya.

c.

Pembuatan kode program
Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari
tahap ini harus sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain.

d.

Pengujian
Pengujian

perangkat

lunak

untuk

meminimalisir

kesalahan

memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan.

dan
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2.11

Analisis PIECES
Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru

untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki
sistem yang ada (Jogiyanto 2013:38).
Dengan telah dikembangkannya sistem baru maka diharapkan akan terjadi
peningkatan-penigkatan di sistem yang baru. Peningkatan ini berhubungan dengan
PIECES, yaitu sebagai berikut:
a.

Performance (Kinerja)
Kinerja adalah Peningkatan terhadap kinerja (hasil kerja) sistem yang
baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja yang diukur dari
throughput dan response time. Throughput adalah jumlah dari
pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu. Response time
adalah rata-rata waktu yang tertunda diantara dua transaksi atau
pekerjaan ditambah dengan waktu response

untuk menanggapi

pekerjaan tersebut.
b.

Information (informasi)
Informasi merupakan peningkatan terhadap kualitas informasi yang
disajikan.

c.

Economy (Ekonomi)
Peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan
atau penurunan-penurunan biaya yang terjadi.

d.

Control (Pengendalian)
Peningkatan

terhadap

pengendalian

untuk

mendeteksi

dan

memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan yang akan terjadi.
e.

Efficiency (Efisiensi)
Efisiensi adalah peningkatan terhadap efesiensi operasi. Efesiensi
berbeda dengan ekonomis, bila ekonomis berhubungan dengan jumlah
sumber daya yang digunakan, efesiensi berhubungan dengan
bagaimana sumber daya tersebut digunakan untuk pemborosan yang
paling minimum.
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f.

Service (Pelayanan)
Peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem.

2.12

Pengertian Kebutuhan Fungsional

Menurut Sugiarti (2013:41) :
“Kebutuhan Fungsional adalah kebutuhan pengguna dan stakeholder
sehari-hari yang akan dimiliki oleh sistem, dimana kebutuhan ini akan
digunakan oleh pengguna dan stakeholder”.

2.13

Pengertian Kebutuhan Non Fungsional

Menurut Sugiarti (2013:41) :
“Kebutuhan Non Fungsional adalah kebutuhan yang memperhatikan halhal berikut yaitu performansi, kemudahan dalam menggunakan sistem,
kehandalan

sistem,

keamanan

sistem,

keuangan,

legalitas,

dan

operasional”.
2.14

Bagan Alir Dokumen
Bagan Alir Dokumen (Document Flowchart) adalah bagan (chart) yang

menunjukkan alir (flow) didalam program atau prosedure sistem logika. Bagan alir
dapat digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.
Simbol-simbol Bagan Alir Dokumen
Tabel 2.1 Simbol-simbol Bagan Alir Dokumen
No.

Simbol

Keterangan

1.
Untuk menyatakan sambungan dari satu
proses ke proses lainnya dalam halaman/
Simbol Proses

lembar yang berbeda.

17

Tabel 2.1 Simbol-simbol Bagan Alir Dokumen (lanjutan)
No.

Simbol

Keterangan

2.
Untuk menyatakan suatu tindakan (proses)
yang tidak dilakukan oleh komputer.
Simbol Manual
3.
Untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu
yang

menghasilkan

dua

kemungkinan

jawaban, ya/tidak.
Simbol Kondisi
4.
Untuk menyatakan penyediaan tempat
penyimpanan
Simbol Predfined Proses

suatu

pengolahan

untuk

memberi harga awal.

5.
Untuk menyatakan permulaan atau akhir
suatu program.
Simbol Mulai dan selesai
6.
Untuk menyatakan segala jenis operasi
Simbol Keying Operation

yang diproses dengan menggunakan suatu
mesin yang mempunyai keyboard.
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Tabel 2.1 Simbol-simbol Bagan Alir Dokumen (lanjutan)

No.

Simbol

7.

N

Keterangan
Huruf

mengidikasikan

file

urutan

pemesanan, N=secara numerik, A=secara
Simbol Off-Line Storage/File
dokumen kertas

alfabet, D=berdasarkan tanggal dan untuk
menunjukkan bahwa data dalam simbol ini
akan disimpan ke suatu media tertentu.

Untuk memasukkan data secara manual

8.

dengan menggunakan online keyboard.
Simbol Manual Input

Untuk menyatakan proses input dan output

9.
Simbol Input – Output

tanpa

tergantung

dengan

jenis

peralatannya.

Untuk menyatakan input berasal dari kartu

10.
Simbol Punched Card

atau output ditulis ke kartu

Untuk menyatakan input berasal dari pita

11.

magnetic atau output disimpan ke pita
Simbol Magnetic – tape Unit

magnetic.
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Tabel 2.1 Simbol-simbol Bagan Alir Dokumen (lanjutan)

No.

Simbol

Keterangan
Untuk menyatakan input berasal dari disk

12.
Simbol Disk storage

atau output disimpan ke disk.

Untuk mencetak laporan ke printer.

13.
Simbol Document

Untuk menyatakan peralatan output yang

14.

digunakan berupa layar (video, komputer).
Simbol Display

Untuk menyatakan sambungan dari satu

15.

proses
Simbol Connector

ke

proses

lainnya

dalam

halaman/lembar yang sama.

Untuk menyatakan sambungan dari satu

16.

proses
Simbol Offline Connector

ke

proses

lainnya

halaman/lembar yang berbeda.

dalam
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Tabel 2.1 Simbol-simbol Bagan Alir Dokumen (lanjutan)
No.

Simbol

Keterangan
Untuk menyatakan bahwa adanya transisi

17.

suatu data/informasi dari satu lokasi ke
Simbol Communication

lokasi lainnya.

18.
Untuk menyatakan jalannya arus suatu
proses.
Simbol Arus / Flow

Sumber : Al Bahra Bin Ladjamudin (2013:266)

2.15

Diagram Arus Data (Data Flow Diagram)

2.15.1 Simbol DFD (Data Flow Diagram)
Beberapa simbol DFD yang dipakai untuk menggambarkan data beserta
transformasi data dapat dilihat pada tabel 2.2
Tabel 2.2 Simbol-simbol Pembuatan Data Flow Diagramitas
No
1.

Notasi
Proses

Keterangan
proses atau fungsi atau prosedure, pada
pemodelan perangkat lunak yang akan
diimplementasikan
pemograman

terstruktur,

dengan
maka

pemodelan notasi inilah yang harusnya
menjadi fungsi atau prosedure di dalam
kode program.
catatan:
nama yang diberikan pada sebuah
proses biasanya berupa kata kerja.
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Tabel 2.2 Simbol-simbol Pembuatan Data Flow Diagramitas (lanjutan)
No.
2.

Simbol
File

Keterangan
file atau basis data atau penyimpanan
(storage), pada pemodelan perangkat
lunak yang akan diimplementasikan
dengan pemograman berstruktur, maka
pemodelan notasi inilah yang harusnya
dibuat menjadi tabel-tabel baasis data
yang dibutuhkan, tabel-tabel ini juga
harus

sesuai

dengan

perancangan

tabel-tabel pada basis data Entity
Relationship
Conceptual

Diagram
Data

Model

(ERD),
(CDM),

Physical Data Model (PDM).
catatan:
nama yang diberikan pada sebuah
penyimpanan biasanya kata benda.
3.

Entitas Luar

entitas luar (external entity) atau
masukan (input) atau keluaran (output)
atau orang yang memakai/berinteraksi
dengan

perangkat

lunak

yang

dimodelkan atau sistem lain yang yang
terkait dengan aliran data dari sistem
yang dimodelkan.

catatan:
nama yang digunakan pada masukan
(input) atau keluaran (output) biasanya
berupa benda.
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Tabel 2.2 Simbol-simbol Pembuatan Data Flow Diagramitas (lanjutan)
4.

Aliran Data

aliran data merupakan data yang
dikirim antar proses, dari penyimpanan
ke proses, atau dari proses ke masukan
(input) atau keluaran (output).
catatan:
nama yang digunakan pada aliran data
biasanya berupa kata benda, dapat
diawali dengan kata data misalnya
“data siswa” atau tanpa kata data
misalnya “siswa”.

Sumber : A.S Rossa, M Shalahuddin (2011:65)

2.15.2. Level DFD (DFD Level)
Dalam level DFD akan terjadi penurunan level ke level yang lebih rendah
dan level yang lebih rendah tersebut harus mampu mempresentasikan proses
tersebut ke dalam spesifikasi proses yang lebih jelas. Penurunan proses ini
dilakukan apabila diperlukan dengan ketentuan aliran data yang masuk atau keluar
dari suatu proses pada level yang diturunkan sama dengan penurunan levelnya.

2.15.3. Diagram Konteks (Contex Diagram)
“Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan
menggambarkan ruang lingkup sesuatu sistem.”
(Al Bahra Bin Ladjamudin 2013:64)
Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan
seluruh input ke sistem atau output dari sistem. Sistem dibatasi oleh boundary
(dapat digambarkan denga garis putus).
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2.15.4. Entity Relationship Diagram (ERD)
Pemodelan awal basis data yang paling bnayak digunakan adalah
menggunkan Entity Relatoinship Diagram (ERD). Berikut simbol-simbol ERD
yang digunakan adalah:

Tabel 2.3 Simbol-simbol Entity Relationship Diagram (ERD)
Simbol

Deskripsi

Entitas/entity

Entitas

merupakan

data

inti

yang

akan

disimpan, bakal tabel pada basis data, benda
Nama_entitas

yang memiliki data dan harus disimpan datanya
agar dapat diakses oleh aplikasi computer.

Atribut

File atau kolom data yang butuh disimpan

Nama_atribut
Atribut kunci primer
Nama_kunci primer

dalam satu entitas.
File atau kolom data yang butuh disimpan
dalam satu entitas dan digunakan sebagai kunci
akses record yang diinginkan, biasanya berupa
id, kunci primer dapat lebih dari satu kolom.

Atribut multinilai /

File atau kolom data yang butuh disimpan

multivalue

dalam satu entitas yang dapat memiliki nilai
lebih dari satu.

Nama_atribut

Relasi

Relasi yang menghubungkan antar entitas,
biasanya diawali dengan kata kerja.

Asosiasi/association
N

Penghubung antara relasi dan entitas dimana ke
dua

ujungnya

memiliki

kemungkinan jumlah pemakai.

Sumber: A.S dan Shalahudin (2011:49)

multiplicity
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Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi
dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Fathansyah (2012:f) Terdapat 3
(tiga) macam kardinalitas relasi, yaitu :
1. One to one relationship
Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu banding satu.
Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan tanda lingkaran untuk
menunjukan tabel dan relasi antara keduanya, diwakili dengan panah
tunggal.
2. One to many relationship
Hubungan antara file pertama dan file kedua adalah satu berbanding
banyak

atau

dapat

pula

sebaliknya.

Hubungan

tersebut

dapat

digambarkan dengan tanda lingkaran untuk menunjukan tabel dan relasi
antara keduanya, diwakili dengan panah tunggal untuk satu (one) dan
panah ganda untuk banyak (many).
3. Many to many relationship
Hubungan antara file pertama dan file kedua adalah banyak berbanding
banyak.
Model relasional, entitas akan diterjemahkan menjadi tabel. Tabel adalah
koleksi rekaman yang merupakan daftar semua elemen atau field yang diperoleh
pada saat analisis dengan Diagram Alir Data. Penentuan kunci merupakan hal
yang paling esensial pada basis data relasional. Kunci tidak sekedar sebagai
metode untuk mengakses suatu baris tertentu, tetapi sekaligus juga menjadi
pengenal unik terhadap tabel. Jenis kunci pada tabel adalah sebagai berikut:
a. Kunci Kandidat (Candidat Key)
b. Kunci kandidat adalah satu field atau satu set minimal field yang
mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik dari tabel.
c. Kunci Primer (Primary Key)
d. Kunci primer adalah kunci kandidat yang dipilih sebagai kunci utama
untuk mewakili atau mengidentifikasi baris dan tabel.
e. Kunci Tamu (Foreign key)
f. Kunci tamu adalah field yang menunjuk ke kunci primer pada tabel lain.
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g. Kunci tamu ditempatkan pada entity anak dan sama dengan kunci primer
induk.
2.16 Sistem Basis Data (Database System)
2.16.1 Pengertian Basis Data (Database)
Menurut Jogiyanto (2013:217) mendefinisikan bahwa:
“Basis data (Database) adalah kumpulan dari data yang saling
berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan disimpanan luar
komputer dan digunakan sebagai perangkat lunak tertentu untuk
memanipulasinya.”

2.16.2 Kegunaan Basis Data
Basis data digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan
data antara lain :
1. Redudansi dan interkoneksi data
Penyimpanan data yang sama berulang-ulang dibeberapa file, hal ini juga
mengakibatkan inkonsisten (tidak konsisten).
2. Kesulitan dalam pengaksesan data
Terjadi ketika akan mencetak data beberapa jumlah mahasiswa yang
berprestasi, padahal belum tersedia program yang telah ditulis untuk
mengeluarkan data tersebut.
3. Multiple User
Data dapat digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda pada
program yang sama tetapi berbeda waktu dan orangnya.
4. Masalah keamanan
Pemakai basis data dapat diperbolehkan mengakses data, maka untuk
menjaga keamanan dapat diatur oleh program yang diatur oleh
pemprogram, misalkan : pemberian password.
5. Masalah integrasi
Basis data berisi file-file yang saling berkaitan.
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2.16.3 Pengertian Kamus Data
Menurut Jogiyanto (2013:725) mendefinisikan bahwa :
“Kamus Data adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan
informasi dari suatu sistem informasi.”
Kamus data dapat digunakan dalam analisis sistem agar dapat
mendefinisikan data yang mengalir di sistem dengan lengkap, maupun pada tahap
perancangan sistem. Isi dari kamus data sendiri yaitu :
1.

Nama Arus Data
Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang mengalir di data arus
diagram maka nama dari arus data harus dicatat di kamus data,
sehingga penjelasan lebih lanjut tentang suatu arus data tertentu di
data arus diagram dapat langsung mencarinya dengan mudah

di

kamus data.
2. Alias
Alias atau nama lain dari data dapat dituliskan bila nama lain ini ada.
Alias perlu ditulis karena data yang sama mempunyai nama yang
berbeda untuk orang atau departemen satu dengan yang lainnya.
3. Bentuk data
Bentuk data ini perlu dicatat di kamus data, karena dapat digunakan
untuk mengelompokkan kamus data kedalam kegunaannya sewaktu
perancangan sistem. Kamus data yang mencatat data yang mengalir
dalam bentuk dokumen dasar atau formulir akan digunakan untuk
merancang bentuk input sistem.
4. Arus data
Arus data menunjukkan dari mana data mengalir dan kemana data
akan menuju. Keterangan arus data ini perlu dicatat di kamus data agar
memudahkan dalam mencari arus data.
5. Penjelasan
Digunakan untuk memperjelas tentang makna arus data yang di kamus
data, maka bagian penjelasan diisi dengan keterangan-keterangan
tentang arus data tersebut.
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6. Periode
Periode menunjukkan kapan terjadinya arus data.
7. Volume
Volume digunakan untuk mengidentifikasi besarnya simpanan luar
yang akan digunakan, kapasitas dan jumlah dari alat input, alat
pemroses dan alat output.
8. Struktur Data
Struktur data menunjukkan arus data yang dicatat di kamus data terdiri
dari item-item data apa saja.

2.17

MySQL (Structured Query Language)

Menurut A.S Rossa, M Shalahuddin (2011:46) mendefinisikan bahwa :
“SQL (Structured Query Language) adalah bahasa yang digunakan untuk
mengelola data pada RDBMS. SQL awalnya dikembangkan berdasarkan
teori aljabar relasional dan kalkulus”.

MySQL dapat juga dikatakan sebagai Relational Database Management
System (RDBMS), yaitu hubungan antar tabel yang berisi data-data pada suatu
database. Dengan demikian dapat mempercepat pencarian suatu data. Tabel-tabel
tersebut di-link oleh suatu relasi yang memungkinkan kombinasi data dari
beberapa tabel ketika user menginginkan tampilnya informasi dari suatu database.
MySQL merupakan database yang dikembangkan dari bahasa SQL
(Structured Query Language). SQL mulai berkembang pada tahun 1970an. SQL
mulai digunakan sebagai standar yang resmi pada tahun 1986 oleh ANSI
(American National Standards Institute) pada tahun 1987 oleh ISO (International
Organization for Standardization).
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Dibawah ini adalah tampilan (interface) MYSQL(Structured Query
Language) sebagai berikut:

Gambar 2.2 Tampilan (interface) MYSQL (Structured Query Language)
2.18

Bahasa Pemrograman

2.18.1 Pengertian Pemrograman Delphi 7.0
Menurut Jogiyanto (2013:582) mendefinisikan bahwa:
“Pemrograman Borland Delphi 7.0 merupakan model pemrograman yang
sangat populer dilingkungan windows. Salah satu perangkat lunak yang
dapat membuat program aplikasi yang berbasis pemrograman visual.
Dengan menggunakan perangkat ini, pembuatan program aplikasi dapat
dilakukan dengan mudah dan cepat. Untuk dapat menggunakan Software
Borland Delphi 7.0 dengan optimal, diperlukan penyediaan komputer
dengan spesifikasi yang sesuai dengan yang direkomendasikan oleh
borland, yaitu prosesor minimal pentium II 400 MHz dan RAM 128 Mb.”
Menurut Jogiyanto (2013:582) mendefinisikan bahwa :
“Pemrograman adalah kegiatan menulis kode program yang akan
dieksekusi oleh komputer.”
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Dibawah ini adalah tampilan (interface) program Borland Delphi 7.0
sebagai berikut:

Gambar 2.3 Tampilan (interface) Borland Delphi 7.0

Adapun penjelasan dari gambar di atas adalah sebagai berikut :
1.

Menu Bar dan Toolbar
Fasilitas yang disediakan untuk mengontrol serta menangani hal yang
berhubungan dengan pekerjaan seperti memanggil, menyimpan dan
menjalankan program.

2.

Object Tree View
Bagian yang berisi daftar komponen yang digunakan dalam form designer,
dengan model tampilan bercabang akan memudahkan dalam menunjuk
komponen tertentu terutama jika aplikasi yang dibuat menggunakan banyak
komponen.

3.

Form Designer
Sebagai tempat untuk mendesain form untuk aplikasi yang dibuat, dan juga
sebagai tempat untuk meletakkan komponen-komponen yang di ambil dari
component palette.
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4.

Code Explorer
Merupakan area untuk menulis kode program, posisi secara default terletak
dibelakang form designer. Terdapat fitur code completion yang berfungsi
melengkapi kode yang ditulis dalam bentuk pilihan/list dari kode-kode yang
dapat digunakan.

5.

Object Inspector
Bagian yang digunakan untuk memanipulasi sifat atau karakteristik dan
events dari komponen dalam form designer. Jendela object inspector terbagi
dalam dua tab yaitu tab properties dan tab events, tab properties digunakan
untuk memanipulasi property yang dimiliki komponen-komponen tertentu
sedangkan tab events digunakan untuk menangani pemasukan kode pada
kejadian tertentu dari suatu komponen.

6.

Component Palette
Berisi komponen VCL (Visual Component Library) yang berguna dalam
mendesain aplikasi. VCL merupakan pustaka untuk komponen visual,
dilambangkan dengan icon yang merepresentasikan komponen.

2.18.2 Kelebihan Delphi 7.0
1. IDE

(Intergrated

Develpoment

Environment)

atau

lingkungan

pengembangan sistem.
2. Terdapat menu-menu yang memudahkan untuk membuat program.
3. Proses kompulasi cepat, pada saat aplikasi yang kita buat dijalankan
pada delphi maka secara otomatis akan dibaca oleh sebuah program
tanpa dijalankan terpisah.
4. Mudah digunakan source kode delphi yang merupakan turunan dari
pascal sehingga tidak diperlukan penyesuaian lagi.
5. Bersifat multi purphose artinya bahasa pemrograman delphi dapat
digunakan untuk mengembangkan berbagai keperluan pengembangan
aplikasi.
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2.19

Report Borland Delphi 7.0

Menurut Husni (2014:371) mendefinisikan bahwa :
“Report atau laporan adalah rangkuman data yang disimpan disuatu tabel.
Delphi memberikan fasilitas untuk membuat report atau laporan.”
Sebagaian besar laporan pada aplikasi database Delphi dibuat menggunakan tooltool seperti QuickReport, ReportSmith, dan FastReport. Dibawah ini adalah
tampilan (interface) Report/laporan pada Borland Delphi 7.0 menggunakan tool
QuickReport.

Gambar 2.4 Tampilan (interface) Laporan Surat Peringatan
Jatuh Tempo PPU

BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1

Sejarah PT Sarana Lampung Ventura
PT Sarana Lampung Ventura (Selanjutnya disebut Perseroan) didirikan

pada tanggal 08 Mei 1995 dengan Akta Nomor 15, dibuat oleh Soekarno, S.H.
Notaris Bandar Lampung dan telah mendapat pengesahan dari Menteri
Kehakiman RI dengan Nomor C2-6052.HT 01.01.TH.95 tahun 1995 tanggal 16
Mei 1995 dengan modal disetor sebesar Rp 4.400.000.000 (empat milyar empat
ratus juta rupiah).
Komitmen Perseroan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) dan Koperasi tetap diupayakan secara optimal, yakni tidak
terbatas hanya dalam hal bantuan modal saja, melainkan juga berupaya
memberikan bantuan konsultasi, administrasi dan menajemen, sesuai dengan
kondisi SDM Perseroan dan anggaran yang tersedia, hal ini tersirat jelas dalam
misi yang diemban oleh Perseroan yaitu membentuk UMKM dan menjadi suatu
perusahaan tangguh dan mandiri.
Perseroan berdiri dengan Modal disetor awal sebesar Rp 4.400.000.000,(empat milyar empat ratus juta rupiah) dan sampai dengan 31 Desember 2012
terakumulasi menjadi sebesar Rp 19.067.101.000,- (sembilan belas milyar enam
puluh tujuh juta seratus satu ribu rupiah) sehingga sudah tumbuh 433% termasuk
pembelian saham dalam portepel oleh PT BAV pada tahun 2008 sebesar Rp
3.992.231.000 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga
puluh satu ribu rupiah) selain dividen tunai yang diberikan kepada pemegang
saham, serta pembentukan cadangan baik cadangan untuk pembiayaan dan
cadangan umum.
Tahun 2012 Perseoan menerapkan pola pembiyaan “Selective Investment”
dalam rangka mewujudkan RKAP 2012 dimana pembiyaan dilaksanakan dengan
melakukan pencarian CPPU baru secara selekif dengan prinsip kehati-hatian dan
menawarkan kembali pembiayaan kepada PPU yang sudah dibiayai tetapi masih
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berpotensi unuk berkembang. Team Remedial bekerja optimal dalam upaya
menyelesaikan PPU yang bermasalah dan berindikasikan akan menimbulkan
masalah. Perseroan menetapkan PSAK 50 dan 55 dengan ketentuan yang berlaku.
PT Sarana didirikan dengan maksud menyertakan modal ke dalam usaha
kecil dan menengah denga tujuan:
1.

Menimbulkan dan meningkatkan produktifitas usaha kecil dan
menengah.

3.2

2.

Megembangkan perusahaan pada tahap awal mengalami kesulitan.

3.

Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan.

Logo Perusahaan

Sumber: Buku Operasional PT Sarana Lampung Ventura
Gambar 3.1 Logo PT Sarana Lampung Ventura
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3.3

Visi Dan Misi
a.

Visi
Visi PT Sarana Lampung Ventura adalah menjadi mitra usaha terbaik
dan terpilih bagi UKM & Kop untuk kesejahteraan pelanggan,
karyawan, pemegang saham dan masyarakat.

b. Misi
Misi PT Sarana Lampung Ventura adalah menumbuhkan kemampuan
Usaha Kecil dan Menengah menjadi usaha tangguh dan mandiri
dengan pembiayaan jangka pendek dan menengah serta ditunjang
dengan pelayanan yang professional.
3.4

Struktur Organisasi Perusahaan PT Sarana Lampung Ventura
Struktur organisasi adalah sekumpulan orang–orang yang saling bekerja

sama untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu
disusun suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan dan tanggung
jawab dalam organisasi yang terdiri sekelompok individu yang saling bekerja
sama.

(Sumber: Buku Operasional PT Sarana Lampung Ventura)
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Sarana Lampung Ventura
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3.5

Tujuan Perusahaan
PT Sarana Lampung Ventura didirikan dengan maksud menyertakan
modal ke dalam usaha kecil dan menengah dengan tujuan:
1. Menimbulkan dan meningkatkan produktifitas usaha kecil dan
menengah.
2. Megembangkan perusahaan pada tahap awal mengalami kesulitan.
3. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan.

3.6

Tata Kerja PT Sarana Lampung Ventura
Dalam organisasi masing-masing posisi memiliki pertanggung jawaban

yang berbeda-beda dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya dan akan dijelaskan
sebagai berikut:
1. Rapat Umum Pemegang Saham
Memberikan tugas dan wewenang kepada komisaris untuk menjaga dan
mengamankan selruh kekayaan perusahaan secara hukum maupun
administrasi agar dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan nilai tambah
secara optimal.
2. Dewan Komisaris
Biasanya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) para persero
memberikan tugas kepada seorang komisaris, tugas dan wewenangnya
adalah:
a. Mengawasi segala tindakan direksi dan menjaga agar tindakan direksi
tidak merugikan perusahaan.
b. Mengawasi agar direksi menjalankan segala petunjuk Rapat Umum
Pemegang Saham dengan sebaik-baiknya.
c. Komisaris berhak memberhentikan direksi jika tindakannya merugikan.

Direksi
Bertindak sebagai puncak pimpinan yang mengelola perusahaan modal
Ventura dengan cara menentukan, menjalankan dan mengawasi pelaksaan rencana
pendayagunaan semua sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan
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guna mencapai tujuan perusahaan dengan kebijakan yang telah digariskan oleh
dewan komisaris dan pemegang saham.
Tugas dan wewenang direksi adalah:
a.

Memimpin dan mengawasi semua kegiatan perusahaan sehari-hari.

b.

Merencanakan program kerja perusahaan.

c.

Menetapkan kebijakan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan
intern perusahaan.

d.

Mengatur segala hal yang berkaitan dengan adminitrasi keuangan.

e.

Melakukan

fungsi-fungsi

lain

dalam

jabatannya

sebagaimana

diberikan oleh direktur utama.
Job Description
Jabatan

: Koordinator

Bagian

: Remedial

1.

Ikhtisar Pekerjaan
Merencanakan dan merealisasikan penanganan PPU bermasalah
Konkes PPU kategori Non Performance Investment (NPI) serta
merekomendasikan upaya penangan lanjut kepada Direksi dalam
rangka menyehatkan pembiayaan (Divestasi) pada PPU bermasalah
sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku.

2.

Tugas pokok/tanggung jawab
a. Membuat pemetaan atas PPU bermasalah berdasarkan kategori
konkes PPU berikut kondisi usaha, jaminan, kekuatan hukum PT
SLV, setiap 6 bulan.
b. Melakukan penagihan rutin dan kunjungan secara berkala terhadap
PPU yang ditangan.
c. Melakukan peninjauan terhadap usaha kemampuan bayar PPU
yang mulai bermasalah dan memberikan pembinaan atas usaha
yang dijalankan PPU
d. Evaluasi terhadap PPU dan membuat usulan tindakan penanganan
penyehatan kembali.
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e. Evaluasi terhadap PPU dan membuat usulan tindakan penanganan
PPU untuk menarik pembiayaan melalui lelang eksekusi hak
tanggungan.
f. Mencari solusi pemecahan permasalahan yang muncul pada proses
penanganan PPU dengan cara mendiskusikannya dengan Direksi
atau bagian lainnya, untuk mendukung dalam pengambilan
tindakan penanganan.

3.

Wewenang
a. Menerima, mencatat data, evaluasi dan melapor secara lisan atau
tertulis kepada Direksi apabila ada gejala-gejala awal PPU konkes
Sehat yang berpotensi bermasalah, untuk segera diambil tindakan
penangan khusus.
b. Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai dengan
kemampuan, keterampilan dan pengetahuan agar tercapai target
wakktu penanganan dengan standar kualitas hasil kerja yang
berlaku.
c. Memberi rekomendasi solusi pemecahan permasalahan atas
penanganan PPU bermasalah dari bawahan berdasarkan standar
penanganan

yang

berlaku

agar

proses

penanganan

dapat

dilanjutkan
d. Melaporkan hasil kerja penanganan yang telah diperiksa kepada
Direksi.

4.

Hubungan Kerja
Tabel 3.1 Hubungan Kerja
BAGIAN

Direksi

TUJUAN
a. Menerima

instruksi

pekerjaan

dan

penanganan dalam bentuk kebijakan sebagai
acuan dan agenda pekerjaan.
b. Melaporkan kemajuan proses pekerjaan
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Tabel 3.1 Hubungan Kerja (lanjutan)
dengan

menyampaikan

perkembangan

proses

informasi

penanganan

PPU

bermasalah.
Administrasi

a. Menerima

rincian

data

tentang

PPU

termasuk riwayat pembayaran PPU yang
ditangani sebagai acuan dalam penanganan.
Keuangan

a. Menerima

kwitansi

untuk

keperluan

penagihan kepada PPU sebagai alat bukti
pembayaran yang sah PPU.
b. Menyerahkan setoran dari hasil penagihan
PPU
Legal

a. Menyerahkan

informasi

divestasi

PPU

dalam rangka penyerahan jaminan dan surat
keterangan pelepasan hak.
b. Menerima legal opini atas status hukum PPU
serta upaya penanganan secara hukum,
termasuk

berkas-berkas

perjanjian

pembiayaan PPU.

5.

Tugas tambahan
Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Direksi yang berkaitan dengan
tugas pokok dan sesuai dengan kualifikasi dan kapabilitas karyawan.

Nama Bagian

: Marketing Investasi

Bertanggung jawab pada

: Direksi

1.

Fungsi

: Mencari, menjaring atau menciptakan calon PPU yang

potensial untuk dibiayai serta melakukan evaluasi awal (deal
generation) dan melakukan penelitian dan penilaian kelayakan usaha
calon PPU atas usulan pembiayaan yang diajukan (due lilligence).
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2.

Tugas

:

a. Mencari CPPU yang potensial sesuai dengan target perusahaan.
b. Melakukan due diligent, membuat analisa usaha CPPU/PPU, dan
mengajukan usulan pembiayaan CPPU/PPU yang feasible kepada
management.
c. Menjaga hubungan baik dengan CPPU maupun PPU.
d. Menjaga kualitas portofolio pembiayaan melalui proses yang sesuai
kebutuhan dan bertanggungjawab.
e. Mengamankan portofolio pembiayaan yang menjadi binaannya.
f. Melaksanakan administrasi dan pelaporan, berdasarkan jenis dan
waktu sebagaimana yang telah ditetapkan.
g. Melayani CPPU atau PPU secara baik dan profesional.
h. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta untuk
menjaring PPU.
i. Membina kerjasama dengan lembaga pembiayaan lain.
j. Melakukan monitoring dan bertanggungjawab terhadap pembinaan
PPU sampai dengan akhir kerjasama.
Nama Bagian

: Koordinator Personalia & Umum

Bertanggungjawab pada

: Direksi

1.

Fungsi jabatan :
Mengontrol secara keseluruhan kegiatan yang dilakukan bagian
Umum (Driver, Security, Office Boy, Pegawai Honorer Kopkar &
Operator/Sekretaris), dan mengurus administrasi yang berkaitan
dengan personalia.

2.

Tanggungjawab
Bertanggungjawab atas terkoordinirnya kegiatan yang dilakukan
bagian umum.

3.

Rincian Tugas :
a. Tugas Harian
1) Mengkoordinir seluruh bagian:
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a) Driver
b) Security
c) Office Boy
d) Operator/Sekretaris
2) Menyimpan berkas yang berhubungan dengan Umum dan
Personalia
3) Membuat Surat Perjalanan Dinas Karyawan
4) Membat Surat Cuti Tahunan Karyawan
5) Mengurus Penggantian Kesehatan Plafond dan Non Plafond
6) Mengkoordinir penggunaan inventaris, service dan bahan bakar.
7) Memberikan laporan mingguan tentang Usulan Kerja Karyawan
kepada Direksi.
b.

Tugas Bulanan
1) Menghitung Upah Transport & Makan karyawan perbulan pada
saat pembagian Gaji Karyawan.
2) Menghitung Upah Lembur Non Staf
3) Mengatur Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
4) Mencetak hasil absensi karyawan dan melaporkan kepada Direksi

c.

Tugas Tahunan
1) Mengurus Pajak Kendaraan
2) Mengurus Asuransi Kendaraan dan Kantor
3) Mengurus Asuransi Kecelakaan Diri Karyawan
4) Meninjau pelaksanaan Job Description Karyawan, Struktur
Organisasi dan Standar Operasional Perusahaan (SOP)
5) Memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan dan memberikan
hasil laporan kepada Direksi

4.

Hubungan:
Berhubungan dengan pihak luar (hotel, instansi, dan perusahaan)
dalam rangka melaksanaka tugas yang yang berkenaan dengan Umum
dan Personalia.
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Nama Bagian : UMUM
Bertanggung Jawab pada: Koord.Personalia & Umum
1.

Fungsi Jabatan:
Sebagai unit yang membantu kelancaran operasional transportasi
perusaaan dan pemeliharaan kendaraan pribadi.

2.

Tanggung Jawab:
a. Bertanggng jawab terhadap pemeliharaan/perawatan dan keamanan
kendaraan.
b. Bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang selama
perjalanan operasi perusahaan maupun lainnya.
c. Bertanggung

jawab

terhadap

efisiensi

biaya

pemeliharaan

kendaraan.
d. Bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan perusahaan
pergantian dan perpanjangan yang berkaitan dengan BPKP, STNK,
dan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) atau surat lainnya.
3.

Rincian Tugas:
a. Memelihara dan merawat mobil kantor dengan penuh tanggung
jawab.
b. Mencuci mobil kantor setiap hari.
c. Menservice mobil kantor apabila dibutuhkan untuk diservice pada
waktuya.
d. Melaporkan setiap kerusakan yang terjadi pada mobil untuk dbuat
penawaran apabila diperlukan pergantian Spare part.
e. Siapa sedia untuk melayani tamu kantor yang akan bepergian
f. Disiplin, taat pada tata tertib lalu lintas.

Nama Bagian : Satpam
Bertanggung Jawab pada: Koord. Personalia & Umum
1.

Fungsi Jabatan
a. Menjaga keamanan dan semua investasi kantor
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b. Mengawasi orang-orang yang keluar masuk kantor

2.

Tanggung Jawab
a. Bertanggung jawab terhadap keamanan dan inventaris kantor.
b. Mencatat pergantian waktu shift antar satpam.
c. Mencatat buku jurnal harian tentang kondisi aktifitas kegiatan
kantor sehari-hari.
d. Menjaga keselamatan karyawan/ti dalam lingkaran kawasannya.

3.

Rincian Tugas
a. Menjaga keamanan perusahaan sesuai shift dengan perputaran
setiap 2 hari sekali
1. Pagi

: 07.00 – 15.00

2. Siang

: 15.00 – 23.00

3. Malam

: 23.00 – 07.00

b. Wajib hadir di pos sebelum karyawan dan pimpinan datang.
c. Memberikan pelayanan yang sopan terhadap tamu, direksi, mitra
kerja dan karyawan.
Nama Bagian : Receptionist & Operator
Bertanggung jawab pada: Koord. Deprt. Umum & Personalia
1.

Fungsi Jabatan
a. Melaksanakan administrasi dan file atas internet memo dan surat
menyurat.
b. Memberikan informasi secara baik dan benar terhadap pihak lain
jika ada yang ingin menanyakan perseroan melalui telepon.

2.

Tanggung Jawab
Bertanggung jawab terhadap semua administrasi atas surat/internal
memo yang masuk atau keluar dan terhadap file surat-surat yang
masuk dan keluar.
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3.

Rincian Tugas
a. Menerima dan mencatat semua surat dan ditujukan kepada direksi,
kemudian mengarsipkan setelah selesai di proses.
b. Menerima dan mentransfer telepon kepada masing-masing bagian
yang dituju dengan sopan dan ramah.
c. Melayani pihak internal untuk melakukan panggilan telepon keluar.
d. Menerima tamu-tamu untuk direksi dengan ramah dan sopan
sebelum yang bersangkutan bertemu langsung dengan Direksi.
e. Mencatat semua nomor-nomor telepon relasi kantor.
f. Menyimpan arsip surat dan dokumen yang berhubungan dengan
perusahaan.
g. Pendistribusian surat dan fax.

Nama Bagian : Office Boy
Bertangung Jawab pada: Koord.Dept.Umum & Personalia
1.

Fungsi Jabatan
Memelihara kebersihan kantor dan semua inventaris kantor.

2.

Tanggung Jawab
a. Bertanggung jawab terhadap kebersihan kantor dan memelihara
inventaris kantor.
b. Mengantar segala surat maupun dokumen ke kantor post.

3.

Rincian Tugas
a. Menjaga kebersihan ruang kerja, ruang tamu, kamar mandi, dapur,
ruang makan, kaca, jendela, gudang.
b. Perawatan dan pemeliharaan lingkungan kantor berupa bangunan
maupun taman kantor.
c. Mencuci piring, gelas sendok dll sehabis makan.
d. Menyiapkan minum bagi karyawan.
e. Memfotokopi dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
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Job Description Accounting
a.

Tugas Harian
1. Menerima dan memverifikasi Laporan Harian Kas & Bank.
2. Menjurnal LHK & Bank ke program Simpati.
3. Menjurnal setiap ada transaksi pengadaan asset & deposit ke
simpati.

b.

Tugas Mingguan
1. Cash Opname terhadap kas kecil setiap akhir minggu.
2. Cek Saldo rekening PT SLV.
3. Break down data AP/BH yang tidak diketahui & break down data
titipan PPU.
4. Membuat rekap data MAP.

c.

Tugas Bulanan
1. Rekonsil data bagi hasil & angsuan pokok dengan bagian
Administrasi Investasi.
2. Rekonsil rekening antar kantor dengan Administrasi gerai mikro.
3. Rekonsil data MAP dengan Admin Investasi.
4. Membuat jurnal penyesuaian dan mengoreksi setiap bukti
penerimaan dan pengeluaran kas bank melalui memorial.
5. Rekonsiliasi bank tiap akhir bulan.
6. Memposting & Closing data simpati.
7. Membuat PPH 21 dan PPH 23 untuk disetor ke bank dan
diserahkan ke kantor pajak

d.

Tugas Tahunan
1. Membuat laporan operasional & keuangan per semester lalu
dikirim ke departemen keuangan RI.
2. Membuat RKAP tahun yang akan datang.
3. Menyiapkan berkas dan data-data yang diminta pihak audit.
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4. Membuat jadwal stock Opname tahunan kantor.
5. Membuat dan mengirim kas deviden ke pemegang saham.
Nama Bagian: Keuangan-Kasir
Beranggung jawab pada: Direksi
1.

Rincian Tugas
a. Mencatat transaksi penerimaan-pengeluaran kas dan bank.
b. Membayarkan lembur non staff setelah dibuatkan oleh HRD dan
disetujui oleh direksi.
c. Pencairan micro dibayarkan dengan segera, cash kepada PPU &
dapat dicairkan note dari notaris dan disetujui direksi.
d. Membayarkan gaji direksi, karyawan, honor komisaris.
e. Menerima setoran angsuran PPU dan menerbitkan kwitansi yang
ditandatangani oleh bagian keuangan..

Nama Bagian : Staff Dept. Administrasi Investasi
Bertanggung Jawab pada : Direksi
1.

Fungsi Jabatan
Sebagai unit terakhir dalam proses penyaringan pembiayaan atau
pencairan dana serta sebagai pusat pengelolaan dokumentasi PPU.

2.

Tugas
a. Memeriksa dan merelease kwitansi pembayaran yang telah dicetak
kasir.
b. Menjamin kelengkapan dokumen pencairan dan investasi.
c. Menerima dan menginput proposal Investasi ke dalam program
SimVati.
d. Membuat kartu piutang dan laporan PPU yang terdapat tunggakan.
e. Memonitor dan membuat laporan pendapatan dan pembayaran PPU
f. Melakukan rekonsiliasi ke bagian Accounting dan closing tiap
akhir bulan.
g. Mengirim database laporan akhir ke BAV.

3.

Hubungan
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a. Berhubungan dengan CPPU/PPU dalam rangka penerimaan
dokumen-dokumen yang terjadi menjadi persyaratan kesepakatan
investasi.
b. Berhubungan dengan VCO dan LO dalam rangka kelengkapan
administrasi pemrosesan investasi.
c. Berhubungan dengan keuangan/akuntansi sebagai mata rantai
prosedure Investasi.
d. Berhubungan

ke

dept.

legal

dalam

rangka

pemrosesan

kelengkapan dokumen legal/hukum.
e. Berhubungan dengan dewan komisaris dalam rangka persiapanpersiapan rapat dewan komisaris.
Nama Bagian: Legal
Bertanggung jawab: Direksi
Tugas:
1.

Membantu perusahaan dalam rangka segala hal yang berkaitan dengan
aspek legal perusahaan.

2.

Mengurus perizinan yang diperlukan perusahaan.

3.

Mengawasi dan bertanggung jawab atas segala bentuk pengikatan
perjanjian PT SLV dengan pihak ketiga baik instansi pemerintah
maupun swasta.

4.

Memerikasa dokumen CPPU sebagai syarat pengajuan pembiayaan.

5.

Memberikan saran dan pertimbangan atas legalitas penanganan kredit
bermasalah.

Nama Bagian : VCO (Officer Pembiayaan)
Bertanggung jawab pada : Direksi
Peran dan Tanggung Jawab:
1.

Mencari Nasabah baru (PPU) yang bisa diberikan pembiayaan sesuai
target yang ditetapkan.

2.

Menjaga hubungan baik dengan calon nasabah maupun nasabah lama.
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3.

Menjaga kualitas portofolio pembiayaan melalui proses sales yang
sesuai ketentuan dan tanggung jawab.

4.

Menganalisa proposal pembiayaan.

5.

Melaksanakan administrasi dan laporan berdasarkan jenis dan waktu
yang ditetapkan.

6.

Melayani PPU dan calon PPU secara profesional.

Nama Bagian: Administrasi
Bertanggung jawab pada : Direksi
Peran dan tanggung jawab :
1.

Mempersiapkan dan melaksanakan pencairan pembiayaan.

2.

Menerima setoran pembayaran dan pembiayaan.

3.

Melaksanakan pembukuan dengan tertib dan teratur sesuai sistem
yang ditetapkan.

3.7

4.

Buka dan Tutup Kas Harian.

5.

Melayani PPU/calon PPU secara profesional.

Lokasi Dan Tata Letak PT. Sarana Lampung Ventura
PT Sarana Lampung Ventura bergerak di bidang jasa pembiayaan modal

beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 69 A Sumur Batu, Bandar Lampung.

Sumber: Buku Operasional PT Sarana Lampung Ventura
Gambar 3.3 Denah Lokasi

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1. Aktivitas Praktik Kerja Lapangan
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015 – 18
September 2015 di PT Sarana Lampung Ventura beralamatkan di Jalan Pangeran
Diponegoro No. 69 A Gulak Galik, Teluk Betung Utara, aktivitas yang dilakukan
selama kegiatan PKL diantaranya:
1. Menjadi customer service, membantu Dept. HR & GA dalam pengarsipan
surat masuk dan surat keluar.
2. Membantu Dept. Administrasi Investasi menyortir kwitansi PPU dan Polis
Asuransi.
3. Membantu Dept. Administrasi Investasi membuat Surat Peringatan Jatuh
Tempo.

4.2. Analisis Kebutuhan Sistem
Analisis kebutuhan sistem yang digunakan adalah analisis PIECES. Adapun
hasil dari analisis PIECES pada bagian Admin Investasi adalah sebagai berikut:
4.2.1. Analisis PIECES
Tabel 4.1 Tabel Analisis PIECES
No

Keterangan

Sistem Lama

Sistem Baru
Dengan adanya sistem
baru, maka proses
pencarian PPU jatuh
tempo akan lebih
mudah.

1.

Performance
(Kinerja)

Proses pencarian PPU
jatuh tempo lebih sulit
karena harus mengecek
satu per satu tanggal jatuh
tempo.

2.

Information
(Informasi)

Informasi yang didapat Informasi
kurang tepat siapa saja didapat akan
PPU yang jatuh tempo.
tepat dan detail
saja PPU yang
tempo.

yang
lebih
siapa
jatuh
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Tabel 4.1 Tabel Analisis PIECES (lanjutan)
3.

Economy
(Ekonomi)

Biaya yang dikeluarkan Biaya relatif lebih
lebih tinggi karena sering rendah
karena
kesalahan cetak.
kesalahan pencetakan
laporan
dapat
diminimalkan.

4.

Control (Kontrol
atau Keamanan)

Sistem yang lama masih
antisipasi
terhadap
keamanan data, masih
belum
sepenuhnya
optimal, sehingga petugas
yang tidak berwenang bisa
membuka data.

Keamanaan
pada
sistem yang diusulkan
menjadi lebih optimal
dan adanya menu
login,
membuat
petugas yang tidak
berwenang
tidak
dalam
mengakses
data.

5.

Efficiency
(Efisiensi)

Membutuhkan waktu yang
cukup
lama
untuk
melakukan pencarian data
PPU.

Adanya menu search
sehingga
memudahkan petugas
dalam mencari history
laporan
surat
peringatan
jatuh
tempo PPU.

6.

Service (Layanan)

Pada sistem yang lama
terjadi
keterlambatan
pelayanan
karena
membutuhkan waktu yang
cukup lama.

Pelayanan
akan
menjadi cepat untuk
melakukan pencarian
data PPU yang sudah
jatuh tempo.

4.2.2. Kebutuhan Fungsional
Kebutuhan fungsional pada sistem informasi surat peringatan jatuh tempo
PPU PT Sarana Lampung Ventura adalah sebagai berikut:
a.

Pada sistem yang akan dirancang dibutuhkan menu login yang
berfungsi untuk masuk ke menu utama

b.

Sistem bisa menampilkan data PPU pada form data PPU.

c.

Sistem bisa menampilkan data usaha pada form data usaha.
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d.

Sistem bisa menampilkan data jaminan pada form data jaminan.

e.

Sistem bisa menampilkan data pembiayaan PPU pada form
pembiayaan.

f.

Sistem bisa menghasilkan laporan data surat peringatan jatuh tempo
PPU.

4.2.3. Kebutuhan Non Fungsional
Tahap awal perencanaan pengembangan sistem, penulis memperkirakan
kebutuhan-kebutuhan sumber daya sebagai pendukung dalam penelitian ini,
adapaun alat penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Sistem Operasi Microsoft Windows 7
b. Hard Disk 500 GB
c. Memory RAM 2 GB
d. Delphi 7.0
e. Database MySQL
f. SQLYog
g. Seperangkat PC

4.3. Prosedur Sistem Informasi Surat Peringatan Jatuh Tempo
Berikut ini adalah prosedur yang berjalan dalam Sistem Surat Peringatan
Jatuh Tempo PPU pada PT Sarana Lampung Ventura:
1. Bagian Admin Investasi melihat kondisi kesehatan PPU yang sudah
memasuki tanggal jatuh tempo berdasarkan file kondisi kesehatan PPU,
kemudian membuatkan surat peringatan sebanyak 1 rangkap, lalu
diserahkan ke bagian Remedial.
2. Kemudian bagian Remedial mencatat ke dalam buku, dan selanjutnya
surat peringatan tersebut diserahkan ke direksi untuk diotorisasi.
3. Setelah surat peringatan diotorisasi oleh direksi, maka surat peringatan
tersebut diserahkan kembali ke bagian Admin Investasi untuk difotokopi
sebanyak 2 rangkap.
4. Setelah surat peringatan difotokopi sebanyak 2 rangkap, bagian Admin
Investasi mengarsip surat peringatan fotokopi rangkap ke 1 berdasarkan
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secara tanggal, surat peringatan fotokopi rangkap ke 2 diserahkan ke
bagian Remedial untuk diarsipkan berdasarkan tanggal, kemudian surat
peringatan asli diberikan untuk PPU.

4.3.1. Bagan Alir Dokumen (Flowchart) Sistem yang Berjalan

Gambar 4.1 Bagan Alir Dokumen Sistem Berjalan
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4.4. Diagram Konteks
Diagram konteks adalah gambaran umum yang menjelaskan kegiatan
keseluruhan proses sistem secara garis besar berdasarkan prosedur kerja yang ada
dalam sistem. Diagram konteks untuk sistem yang dirancang terlihat dibawah ini:

Gambar 4.2 Diagram Konteks Perancangan
Sistem Informasi Surat Peringatan Jatuh Tempo PPU

4.5.

Data Flow Diagram (DFD) Level 0
Data Flow Diagram (DFD) merupakan alat pembuatan model yang

memungkinkan profesional sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang
dihubungkan satu sama lain. Berikut adalah Data Flow Diagram pada Sistem
Informasi Surat Peringatan Jatuh Tempo PPU.

Gambar 4.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 0

53

4.6. Entity Relationship Diagram
ER-D (Entity Relation Diagram) adalah notasi grafis dalam pemodelan data
konseptual yang mendeskripsikan hubungan antar penyimpanan. ERD digunakan
untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data sehingga relative lebih
kompleks.

Gambar 4.4 Entity Relationship Diagram
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4.7.

Relasi Antar Tabel
Relasi antar tabel merupakan gambaran data-data pada sistem informasi

barang gadai lelang berbasis web, relasi yang terbentuk terlihat seperti gambar di
bawah ini:

Gambar 4.5 Relasi Antar Tabel

4.8.

Spesifikasi File Database
1. Tabel PPU
Nama Tabel

: tbl_ppu

Primary Key

: no_identitas

Foreign Key

:-

Spesifikasi Tabel

:
Tabel 4.2 Tabel PPU

No
1

Nama Field
no_identitas

Type Data
Char

Panjang Record
16

Keterangan
Primary Key

2

nama_ppu

Varchar

30

Nama PPU

3

alamat_ppu

Varchar

50

Alamat PPU

4

pekerjaan

Varchar

15

Pekerjaan PPU

5

no_handphone

Varchar

12

No Telepon PPU
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2. Tabel Usaha
Nama Tabel

: tbl_usaha

Primary Key

: kode_usaha

Foreign Key

:-

Spesifikasi Tabel

:
Tabel 4.3 Tabel Usaha

No
1

Nama Field
kode_usaha

Type Data
Char

Panjang Record
5

Keterangan
Primary Key

2

nama_usaha

Varchar

30

Nama Usaha

3

alamat_usaha

Varchar

40

Alamat Tempat Usaha

4

bidang_usaha

Varchar

25

Bidang Usaha

5

lama_usaha

Varchar

5

Lama Usaha

3. Tabel Jaminan
Nama Tabel

: tbl_jaminan

Primary Key

: kode_jaminan

Foreign Key

:-

Spesifikasi Tabel

:
Tabel 4.4 Tabel Jaminan

No
1

Nama Field
no_jaminan

2
3

Type Data
Char

Panjang Record
15

Keterangan
Primary Key

nama_jaminan Varchar

30

Nama Jaminan

deskripsi

40

Keterangan Jaminan

Varchar

4. Tabel Pembiayaan
Nama Tabel

: tbl_pembiayaan

Primary Key

: kode_pembiayaan

Foreign Key

: no_identitas + kode_usaha + kode_jaminan +
tanggal_jatuh_tempo

Spesifikasi Tabel

:
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Tabel 4.5 Tabel Pembiayaan
No

Nama Field

Type Data

Keterangan

Char

Panjang
Record
10

1

kode_pembiayaan

2

no_identitas

Char

16

Foreign Key

3

kode_usaha

Char

5

Foreign Key

4

no_jaminan

Char

15

Foreign Key

5

tanggal_pengajuan

Date

-

Tanggal

6

produk_pembiayaan

Varchar

10

Produk

7

planfond_pembiayaan Decimal

-

Jumlah Nominal

8

periode_pembayaran

Char

10

Waktu

9

jumlah_angsuran

Decimal

-

Angsuran

10

tanggal_jatuh_tempo

Date

-

Tanggal

11

Denda

Decimal

-

Denda

4.9.

Primary Key

Rancangan Form Perancangan Sistem Surat Peringatan Jatuh Tempo
Rancangan form perancangan sistem Surat Peringatan Jatuh Tempo

digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang akan
dikembangkan pada PT Sarana Lampung Ventura. Berikut adalah rancangan form
yang akan dihasilkan:
4.9.1. Rancangan Form Login
Rancangan form login adalah syarat agar user dapat masuk ke dalam menu
utama. Rancangan form login sebagai berikut:

Gambar 4.6 Rancangan Form Login
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4.9.2. Rancangan Form Pemberitahuan Jatuh Tempo PPU
Rancangan form pemberitahuan jatuh tempo PPU merupakan form untuk
memberitahukan siapa saja yang akan masuk jatuh tempo, form ini akan muncul
setiap harinya dengan daftar PPU jatuh tempo yang berbeda-beda.

Gambar 4.7 Rancangan Form Pemberitahuan Jatuh Tempo PPU

4.9.3. Rancangan Form Menu Utama
Rancangan form menu utama merupakan bagian utama dimana terjadi
komunikasi antara pengguna dengan sistem. Form menu utama tersusun daftar
pilihan (menu) sehingga pengguna yang tidak biasa dengan sistem komputer akan
dapat menjalankan sistem ini dengan mudah.
Rancangan form menu utama petugas lelang sebagai berikut:

Gambar 4.8 Rancangan Form Menu Utama
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4.9.4. Rancangan Form Input Data PPU
Rancangan form input data PPU diinputkan oleh admin investasi sebagai
data PPU yang terdaftar di PT Saranan Lampung Ventura. Rancangan form
terlihat sebagai berikut:

Gambar 4.9 Rancangan Form Input Data PPU
4.9.5. Rancangan Form Daftar Data PPU
Rancangan form daftar data PPU digunakan untuk melihat daftar PPU
yang terdaftar di PT Sarana Lampung Ventura. Rancangan form terlihat sebagai
berikut:

Gambar 4.10 Rancangan Form Daftar Data PPU
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4.9.6. Rancangan Form Input Data Usaha
Rancangan form input data usaha diinputkan oleh admin investasi sebagai
data usaha yang dimiliki PPU yang terdaftar di PT Saranan Lampung Ventura.
Rancangan form terlihat sebagai berikut:

Gambar 4.11 Rancangan Form Input Data Usaha
4.9.7. Rancangan Form Daftar Data Usaha
Rancangan form daftar data usaha digunakan untuk melihat daftar usaha
yang terdaftar di PT Sarana Lampung Ventura. Rancangan form terlihat sebagai
berikut:

Gambar 4.12 Rancangan Form Daftar Data Usaha
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4.9.8. Rancangan Form Input Data Jaminan
Rancangan form input data jaminan diinputkan oleh admin investasi
sebagai data jaminan yang diberikan PPU kepada PT Sarana Lampung Ventura.
Rancangan form terlihat sebagai berikut:

Gambar 4.13 Rancangan Form Input Data Jaminan
4.9.9. Rancangan Form Daftar Data Jaminan
Rancangan form daftar data usaha digunakan untuk melihat daftar jaminan
yang terdaftar di PT Sarana Lampung Ventura. Rancangan form terlihat sebagai
berikut:

Gambar 4.14 Rancangan Form Daftar Data Jaminan
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4.9.10. Rancangan Form Pembiayaan
Rancangan form pembiayaan diinputkan oleh admin investasi sebagai data
pembiayaan PPU. Rancangan form terlihat sebagai berikut:

Gambar 4.15 Rancangan Form Pembiayaan
4.9.11. Rancangan Form Cetak Laporan
Rancangan form cetak laporan merupakan cetakan daftar surat peringatan
jatuh tempo PPU berdasarkan periode tertentu. Rancangan form terlihat sebagai
berikut:

Gambar 4.16 Rancangan Form Cetak Laporan

62

4.9.12. Rancangan Output Laporan Jatuh Tempo PPU
Rancangan form daftar jatuh tempo adalah hasil data PPU dari tabel
pembiayaan yang sudah dikelompokkan. Rancangan form terlihat sebagai berikut:

Gambar 4.17 Rancangan Laporan Jatuh Tempo PPU

4.9.13. Rancangan Output Data Surat Peringatan
Rancangan Output Data Surat Peringatan adalah rancangan yang berisikan
data Surat Peringatan yang dapat diubah dan dicetak.

Gambar 4.18 Rancangan Output Cetak Data Surat Peringatan

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
Berdasarkan uraian dalam pembahasan maka dapat diambil kesimpulan
bahwa hasil analisis dan perancangan sistem informasi surat peringatan jatuh
tempo PPU adalah Tahap Analisis, analisis permasalahan dilakukan dengan
menggunakan metode analisis PIECES, adanya analisis kebutuhan yang dilakukan
secara fungsional maupun non-fungsional, sehingga memperoleh hasil bahwa
usulan Perancangan Sistem Surat Peringatan Jatuh Tempo PPU sesuai dengan
permasalahan yang ada di PT Sarana Lampung Ventura. Perancangan Sistem
Informasi Surat Peringatan Jatuh Tempo PPU menggunakan Diagram Konteks,
Data Flow Diagram, Relasi Antar Tabel dan Entity Relationship Diagram,
sehingga memperoleh hasil rancangan sistem yang dapat digunakan dalam
memberikan informasi surat peringatan jatuh tempo PPU.

5.2. Saran
Perancangan sistem surat peringatan jatuh tempo PPU pada penelitian ini
masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu untuk penelitian lebih lanjut
pengembang sistem dapat mengimplementasikan menjadi suatu program aplikasi
sistem informasi surat peringatan jatuh tempo PPU pada PT Sarana Lampung
Ventura.
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Lembar Wawancara
Yth. Karyawan PT Sarana Lampung Ventura
di
Tempat
Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Saya yang sedang menyusun Laporan PKL, berjudul “Analisis dan
Perancangan Sistem Informasi Surat Peringatan Jatuh Tempo PPU pada PT
Sarana Lampung Ventura”:
Nama

: Umdhatul Chasanah

NPM

: 12311663

Program Studi

: Sistem Informasi, Perguruan Tinggi Teknokrat

Melakukan wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data penelitian
tentang sistem surat peringatan jatuh tempo PPU. Oleh karena itu, saya berharap
Bapak/Ibu bersedia memberikan informasi tersebut.
Narasumber

: Fenny Melani, S.Kom.

Jabatan

: Staff Dept. Administrasi Investasi

1. Apa pengertian dari modal ventura ?
Jawab : Modal ventura adalah pembiayaan atau penyertaan modal ke suatu
perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee
company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan
saham, pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan
berdasarkan pembagian hasil usaha.
2. Jenis pembiayaan apa saja yang ada di PT Sarana Lampung Ventura ?
Jawab : Sistem administrasi pembiayaan yang diberikan ada dua
golongan, yaitu :
a. SimVati (Sistem Informasi Modal Ventura), yaitu modal
pembiayaan yang diberikan ke PPU (Perusahaan Pasangan
Usaha) anatara Rp 150.000.000,- sampai milyaran rupiah,
dengan bunga angsuran 0.9%.
b. Movis (Micro Ventura Informasi Sistem), yaitu modal
pembiayaan yang diberikan ke PPU sekitar Rp 30.000.000,sampai Rp 150.000.000,- dengan bunga angsuran 1.25%.
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3. Bagaimana masyarakat mengetahui bahwa PT Sarana Lampung Ventura
dapat memberikan modal untuk mengembangkan usaha ?
Jawab : Teknik yang kami gunakan yaitu dengan mendatangi usaha-usaha
kecil menengah yang berada di Bandarlampung maupun sekitar
Lampung, mulai dari pedagang warung, toko, pasar, hingga ke
usaha-usaha menengah lainnya. Selain itu, kami juga
membagikan brosur kepada masyarakat.
4. Apa yang terjadi ketika PPU tidak tepat waktu dalam melakukan
pembayaran angsuran ke PT Sarana Lampung Ventura ?
Jawab : PPU akan dikenakan denda sebesar 0.05%.
5. Tindakan apa yang dilakukan PT Sarana Lampung Ventura jika PPU lalai
atau sudah masuk jatuh tempo dalam melakukan pembayaran ?
Jawab : Admin Investasi akan mengecek setiap hari daftar PPU yang akan
masuk ke tanggal jatuh tempo, jika PPU sudah masuk jatuh tempo
dan lewat dari 5 hari tidak melakukan pembayaran maka akan
diberikan surat peringatan jatuh tempo PPU.
6. Ada berapa jenis surat peringatan jatuh tempo yang ada di PT Sarana
Lampung Ventura ?
Jawab : Ada 3 jenis, yaitu Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan
Surat Peringatan 3.
7. Bagaimana sistem surat peringatan jatuh tempo PPU yang berjalan saat ini
?
Jawab :
5. Bagian Admin Investasi melihat kondisi kesehatan PPU yang sudah
memasuki tanggal jatuh tempo, kemudian membuatkan surat
peringatan sebanyak 1 rangkap, lalu diserahkan ke bagian Remedial.
6.

Kemudian bagian Remedial mencatat ke dalam buku, dan selanjutnya
surat peringatan tersebut diserahkan ke direksi untuk diotorisasi.

7.

Setelah surat peringatan diotorisasi oleh direksi, maka surat peringatan
tersebut diserahkan kembali ke bagian Admin Investasi untuk
difotokopi sebanyak 2 rangkap.

8.

Setelah surat peringatan difotokopi sebanyak 2 rangkap, bagian
Admin Investasi mengarsip surat peringatan fotokopi rangkap ke 1
berdasarkan secara tanggal, surat peringatan fotokopi rangkap ke 2
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diserahkan ke bagian Remedial untuk diarsipkan berdasarkan tanggal,
kemudian surat peringatan asli diberikan untuk PPU.
8. Apa kendala yang dialami dengan sistem yang berjalan saat ini?
Jawab : Dalam pencarian tanggal jatuh tempo masih mengalami kesulitan
dan membutuhkan waktu yang lama kurang lebih 30 menit yaitu
dengan mencari satu persatu data PPU, sehingga masih sering
terjadi keterlambatan dalam pembuatan surat peringatan jatuh
tempo kepada PPU
9. Apa harapan PT SLV dalam pemanfaatan teknologi informasi?
Jawab: Kami berharap adanya sistem yang dapat mengatasi proses surat
peringatan jatuh tempo PPU sehingga tidak harus mencari satu
per satu.

Terimakasih atas waktu yang telah diberikan, untuk dapat menjawab
pertanyaan dari saya. Semoga informasi tersebut dapat membantu saya dalam
penyusunan laporan PKL.
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Bandarlampung, 10 November 2015
Admin Investasi

Fenny Melani, S.Kom.

Bandar Lampung, 26 Juni 2015
Nomor : 053 /DIR-SP/SLV/VCO/VI/2015
Perihal : SURAT PERINGATAN PERTAMA (SP 1)

Kepada Yth,
Bapak M. Khadafi
Di
Bandar Lampung
Dengan hormat,
Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan catatan
administrasi keuangan kami saat ini Bapak dapat dikatakan lalai membayar
kewajiban kepada PT Sarana Lampung Ventura (PT SLV) dan pembiayaan
Bapak saat ini termasuk katagori PEMBIAYAAN BERMASALAH.
Track record pembayaran Bapak (kartu mutasi terlampir) terdapat tunggakan
yang melanggar perjanjian yang dibuat antara Bapak dengan PT Sarana
Lampung Ventura. Kondisi pembiayaan per 26 Juni 2015 adalah sebagai berikut
:


Plafond Pembiayaan
Outstanding

: Rp. 50.000.000,: Rp. 38.690.320,-

Tunggakan Pokok
Tunggakan Bagi Hasil
Tunggakan Denda

: Rp.
: Rp.
: Rp.

5.695.880,2.178.550,264.864,-

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami MEWAJIBKAN Bapak untuk
menyelesaikan seluruh tunggakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak surat
ini kami kirimkan.
Demikianlah surat peringatan ini kami buat. Atas perhatian dan kerjasamanya
kami ucapkan terima kasih.
PT. SARANA LAMPUNG VENTURA

Novri Al Hamid
Direktur Utama
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LAMPIRAN DATA PPU
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LAMPIRAN DATA USAHA
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LAMPIRAN DATA JAMINAN

