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                                                                                Abstrak  

 

Koperasi SMA Pesantren Unggul Al Bayan Cibadak, kabupaten Sukabumi merupakan salah satu koperasi yang 

memberikan pelayanan simpan pinjam guru dan karyawan beserta keluarga di lingkungan sekolah. Koperasi saat 

ini belum sepenuhnya mengoptimalkan penggunaan sistem informasi yang terintegrasi sehingga proses 

pengolahan data simpan pinjam anggota kurang efektif dan efisien, terdapat kesulitan dalam hal pencarian data 

anggota serta proses pencatatan dan informasi yang disajikan memerlukan waktu yang relatif lama. Tujuan 

penelitian ini adalah menganalisis prosedur dan sistem informasi simpan pinjam yang sedang berjalan dan 

membuat suatu aplikasi untuk simpan pinjam anggota koperasi berbasis Microsoft Windows sehingga rancangan 

input dan output serta laporan-laporan dengan menggunakan format yang terkomputerisasi dapat mendukung 

proses kesinambungan (kontinuitas) antara proses satu ke proses selanjutnya. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode kualitatif dengan teknik penelitian melalui studi pustaka, wawancara dan observasi. Analisis 

sistem berjalan menggunakan metode Linier Sequential Model – Waterfall. Perancangan aplikasi simpan pinjam 

menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual FoxPro versi 9.0. Hasil dari perancangan aplikasi simpan 

pinjam ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan pada sistem berjalan tersebut dengan pembuatan basis 

data master anggota yang terkomputerisasi sehingga dapat menghasilkan output informasi dan laporan secara 

cepat, tepat dan informatif. 

 

Kata kunci : simpan pinjam, linier sequential model – waterfall, basis data master anggota 

 

 

1. Pendahuluan  

Teknologi informasi berkembang begitu 

pesat, baik perangkat keras maupun perangkat 

lunak. Integrasi teknologi informasi secara 

berkesinambungan ke dalam semua aspek 

kehidupan menyebabkan permintaan atas 

pengolahan data menjadi sumber daya menjadi 

kebutuhan masyarakat pengguna informasi. 

Komputerisasi perkantoran dewasa ini semakin 

diminati oleh berbagai instansi, baik instansi 

sektor publik maupun instansi swasta, atau 

dikenal dengan istilah smart office. Teknologi 

perkantoran yang digunakan sebagian atau 

sepenuhnya telah terintegrasi ke dalam smart 

office, seperti komunikasi data, pemrosesan data, 

pengontrolan lingkungan, otomatisasi kantor, 

keamanan dan sistem pelindung kebakaran [1]. 

Penggunaan smart office ini diharapkan dapat 

membantu dalam kecepatan pemrosesan data 

atau penanganan informasi yang didapat 

sehingga mampu menyajikan informasi secara 

cepat, tepat dan informatif. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi 

dan UKM Republik Indonesia No.16/Per/ 

M.KUKM/IX/2015 mengenai pelaksanaan 

kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan 

syariah oleh koperasi yang semakin berkembang 

sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan 

ekonomi dan sosial masyarakat, maka 

dibutuhkan penjaminan pinjaman yang 

disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau 

koperasi yang mempunyai unit usaha simpan 

pinjam kepada anggotanya [2]. Koperasi SMA 

Pesantren Unggul Al Bayan yang bergerak dalam 

bidang koperasi simpan pinjam bertujuan untuk 

menjalin komunikasi yang baik antar sesama 

guru dan karyawan, membangun usaha bersama, 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

pengurus, pengawas dan anggota dalam 

perkoperasian, membantu melayani kebutuhan 

anggota koperasi. Koperasi SMA Pesantren 

Unggul Al Bayan selama ini masih belum 

menggunakan sistem informasi yang terintegrasi 

dengan baik, pencatatan dilakukan secara semi 
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terkomputerisasi menggunakan Microsoft Excel 

dengan penyimpanan dokumen di dalam arsip. 

Penelitian mengenai aplikasi simpan pinjam 

koperasi telah banyak dijadikan objek dalam 

berbagai penelitian di Indonesia, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Ogi Sarwengga 

(2014) yang berjudul Aplikasi Simpan Pinjam 

Berbasis Web (Studi Kasus Pada Koperasi Bina 

Sejahtera Bandung), dimana perancangan sistem 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

database MySQL serta aplikasi yang dibuat dapat 

menangani pengelolaan data simpan pinjam 

mulai dari simpanan, pinjaman, angsuran 

pinjaman, percepatan pelunasan, angsuran tidak 

dilunasi, menampilkan jurnal, laporan simpanan, 

dan laporan pinjaman [3]. Selanjutnya penelitian 

yang dilakukan oleh Aris, dkk (2016) yang 

berjudul Aplikasi Simpan Pinjam Pada Koperasi 

Usaha Bersama Syari'ah At-Tahwil Kota 

Tangerang, dimana perancangan sistem 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

basis data dirancang dengan Unified Modeling 

Language (UML) serta aplikasi yang dibuat 

dapat membantu pengelolaan sistem dengan baik 

yang mencakup inputan data mulai dari anggota, 

simpanan, maupun laporan yang dapat 

ditampilkan sesuai dengan periode yang 

diinginkan, kemudian aplikasi ini dapat 

meningkatkan jumlah anggota dan terutama 

jumlah dana simpanan yang sangat meningkat 

[4]. 

Pentingnya penelitian ini dilakukan di 

Koperasi SMA Pesantren Unggul Al Bayan 

ditujukan untuk mengidentifikasi masalah-

masalah: (1) Pengolahan data simpan pinjam 

anggota yang kurang efektif dan efisien karena 

tidak optimalnya penggunaan komputer; (2) 

Terdapat kesulitan dalam melakukan pencarian 

data anggota; dan (3) Proses pencatatan, dan 

pembuatan laporan yang disajikan memerlukan 

waktu yang relatif tidak singkat. Adapun tujuan 

dari penelitian ini adalah mengetahui prosedur 

dan sistem informasi simpan pinjam yang sedang 

berjalan dan membuat rancangan sistem 

informasi koperasi simpan pinjam menggunakan 

program aplikasi Microsoft Visual FoxPro 9.0. 

 

2. Kajian Teori 

Sistem informasi (information system) 

menurut O’Brian merupakan kombinasi teratur 

dari orang-orang, perangkat keras (hardware), 

perangkat lunak (software), jaringan komunikasi 

dan sumber daya data yang mengumpulkan, 

mengubah dan menyebarkan informasi dalam 

sebuah organisasi [5]. Analisis proses dokumen 

dan sistem informasi dibuat terlebih dahulu 

untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. 

Analisis dokumen adalah kebutuhan 

analisis dokumen untuk mengetahui lebih jelas 

bagaimana cara kerja aliran dokumen pada suatu 

prosedur kerja di organisasi atau dikenal dengan 

istilah flowmap. Flowmap merupakan diagram 

alir menunjukkan arus dari dokumen, aliran data 

fisis, entitas-entitas, entitas sistem informasi dan 

kegiatan operasi yang berhubungan dengan 

sistem informasi [6]. Flowmap ini digunakan 

untuk mengidentifikasikan masalah-masalah 

yang dihadapi sistem. Analisis sistem adalah 

kebutuhan analisis sistem yang akan 

dikembangkan dimana hasil akhir dari tahap 

analisis tersebut adalah sebuah dokumen yang 

menjelaskan mengenai spesifikasi kebutuhan 

sistem informasi [7]. 

Perencanaan aplikasi simpan pinjam 

koperasi menggunakan bahasa pemrograman 

yang bekerja dalam lingkup Microsoft Windows, 

yaitu Microsoft Visual FoxPro. Bahasa 

pemrograman ini dapat memanfaatkan 

kemampuan Windows secara optimal yang 

berpenampilan seperti program aplikasi lainnya 

yang berbasis Microsoft Windows. Dari awal 

perkembangan bahasa xBase, dari dBASE III 

Plus dengan FoxBASE, persaingan bahasa 

xBASE semakin ketat.FoxBASE berkembang 

menjadi FoxPro, dBASE III Plus menjadi 

dBASE IV.FoxPro dilanjutkan menjadi FoxPro 

Plus.Dengan berkembangnya perangkat lunak 

pemrograman Visual, FoxPro Plus menjadi 

Visual FoxPro. Visual FoxPro 5.0 di release 

menjadi dua versi, yaitu versi berdiri sendiri 

dengan nama Microsoft Visual FoxPro 5.0 dan 

Microsoft Visual FoxPro 5.0A yang include 

dengan Visual Studio 97. Pada saat Visual Studio 

6 di release, di dalamnya terdapat Microsoft 

Visual FoxPro 6.0, kemudian Microsoft Visual 

FoxPro 7.0 yang berdiri sendiri hingga versi 9.0 

[8]. 

 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan 

data dilakukan untuk menganalisis sistem 

informasi berjalan dengan tujuan 

mengidentifikasi kebutuhan user yang 

informasinya diperoleh melalui wawancara 

kepada key-informan seperti sekretaris / 

pengurus, bendahara, dan ketua / 

penanggungjawab. Perancangan aplikasi ini 

menggunakan metode Linier Sequential Model 

melalui tahap demi tahap yang dilalui harus 

menunggu selesainya tahap sebelumnya dan 

berjalan [9]. 

 
Gambar 1 Model Sequential Linier – Waterfall 

(Pressman, 2010:39) 

 



4. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Analisis Sistem Berjalan 

a. Pendaftaran Calon Anggota; calon 

anggota datang langsung untuk 

mengambil form anggota baru, setelah 

form tersebut diisi calon anggota yang 

ditujukan untuk mendapatkan buku 

tabungan koperasi, kemudian diberikan 

kepada sekretaris / pengurus untuk 

ditandatangani, lalu dokumen tersebut 

diproses dan dibuat rangkap dua. 

Lembar pertama diarsipkan oleh 

Bendahara dan lembar kedua diberikan 

kembali ke calon anggota koperasi 

tersebut. 

b. Transaksi; sekretaris / pengurus 

memberikan slip setoran rangkap dua ke 

anggota / calon anggota. Bagi calon 

anggota baru mengisi slip setoran awal 

simpanan pokok dan setoran lainnya 

(lihat Gambar 2). Apabila ada anggota 

yang ingin mengajukan pinjaman ke 

koperasi, maka buku tabungan anggota 

di cek oleh sekretaris / pengurus. Jika 

anggota masih memiliki tunggakan 

maka sekretaris / pengurus membuat 

surat penolakan dan diberikan kepada 

anggota tersebut. Akan tetapi, jika 

anggota tidak belum memiliki pinjaman 

ke koperasi maka sekretaris / pengurus 

memberikan form pinjaman rangkap dua 

kemudian diberikan kepada sekretaris / 

pengurus untuk ditandatangani (lihat 

Gambar 3). Sekretaris / pengurus 

mengisi buku tabungan anggota tersebut 

untuk diproses, slip setoran diproses 

dengan cara pomotongan gaji jika 

anggota memiliki pinjaman dan buku 

tabungan tersebut diberikan kembali 

kepada anggota. Slip setoran lembar 

pertama diarsipkan oleh bendahara dan 

slip setoran lembar kedua diberikan 

kepada anggota / calon anggota koperasi 

tersebut. 

c. Laporan; sekretaris / pengurus 

membuatkan laporan anggota baru, 

laporan setoran simpanan, laporan 

cicilian / pinjaman kemudian diberikan 

kepada ketua / penanggungjawab dan 

dibuatkan dalam rangkap dua. File 

pertama diberikan kepada ketua / 

penanggungjawab dan file kedua 

diarsipkan oleh bendahara. 

 

Keterangan: 

FAB : Form Anggota Baru BT : Buku Tabungan 

TT : Tanda Tangan CSP : Cek Slip Pinjaman 

SS : Slip Setoran SP : Slip Pinjaman 
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Gambar 2 Flowmap Anggota Baru 
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Gambar 3 Flowmap Anggota Lanjutan 

 



4.2 Rancangan Sistem Usulan 

Penelitian ini mengusulkan perancangan 

aplikasi simpan pinjam yang dibuat ke dalam 

suatu program aplikasi dengan dibuatkan master 

database anggota dan ditambahkan beberapa 

desain atribut pendukung lainnya yang 

dibutuhkan. 

Sistem dirancang menggunakan antarmuka 

berbasis aplikasi Microsoft Visual Foxpro 9.0 

dengan akses ke basis data sebagai induk dan 

tempat beberapa tabel dalam suatu project 

manager serta objek tabel untuk menyimpan 

data. Perangkat lunak dijalankan pada 

lingkungan server dengan sistem operasi 

Windows. Adapun rancangan baru pada sistem 

informasi simpan pinjam koperasi yang telah 

dianalisis sebelumnya dibuatkan ke dalam 

diagram konteks usulan tetap melalui interaksi 3 

(tiga) entitas melalui gambar berikut ini: 

Anggota

KetuaBendahara

Aplikasi Simpan Pinjam 

Pada Koperasi 

Al-Bayan Islamic

 Boarding School

- Buku Tabungan

- Slip Simpanan

- Form Pinjaman

- Form Anggota Baru

- Copy Slip Angsuran

- Copy Slip Pinjaman

- Copy Form Anggota Baru

- Buku Tabungan

- Form Pinjaman

- Form Anggota Baru

- Slip Simpanan

- Form Pinjaman

- Form Anggota Baru

- Laporan Anggota baru, Simpanan, Pinjaman,Angsuran

- Form Pinjaman

- Form Anggota Baru
Laporan Anggota baru, Simpanan, Pinjama,Angsuran

- Copy Slip Pinjaman

- Copy Form Anggota Baru

- Slip Simpanan

Gambar 4 Diagram Konteks Usulan 

 

4.3 Rancangan Database Sistem Usulan 

Rancangan usulan entity relationship 

diagram (ERD) pada sistem informasi aplikasi 

Simpan Pinjam dapat dilihat melalui gambar di 

bawah ini: 

Anggota

AngsuranPinjaman

SimpananMemiliki

Melakukan

Membayar

No_Anggota

Nama

Jabatan

Alamat

No_Telp

Masuk

Tanggal

No_Anggota

Nama

No_Simpanan

Sim.Wajib

Sim.Pokok

Sim.Sukarela

Tanggal

No_Pinjaman

No_Anggota

Nama

Lama Pinjaman

Total Pinjaman

Tanggal

No_Anggota

No_Simpanan

No_Pinjaman

Nama

Jml Pinjaman

Lama

Bunga

Jumlah

Angsuran Pokok

Yg Hrs Dibayar

Angsuran_Ke

Sisa Pinjaman

 
Gambar 5 Entity Relationship Diagram 

Hasil rancangan ERD yang diusulkan 

ditransformasikan menjadi skema relasi antar 

tabel atau dikenal dengan istilah logical record 

structure (LRS) pada sistem database simpan 

pinjam dapat dilihat melalui gambar berikut ini: 

 
Gambar 6 Logical Record Structure 

Hasil rancangan skema relasi antar tabel 

dalam sistem database simpan pinjam di atas 

menunjukkan representasi dari struktur record-

record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil 

relasi antar himpunan entitas. Himpunan entitas 

akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. 

Interaksi ini ditujukan untuk meng-

komunikasikan percakapan antara pengguna 

(user) data ke sistem, menampilkan output 

informasi kepada user atau dapat keduanya.  

 

4.4 Rancangan Interface Usulan 

Rancangan interface merupakan rancang-

bangun dan percakapan antara pengguna data ke 

sistem, menampilkan output informasi kepada 

user atau dapat keduanya. Layar dialog harus 

dibentuk sedemikian rupa sehingga informasi, 

instruksi dan bantuan-bantuan selalu ditampilkan 

pada area yang sudah pasti. Penggunaan 

interface dapat ditampilkan dengan 

menggunakan aplikasi Microsoft Visual Foxpro 

9.0. Adapun struktur tampilan yang diusulkan 

dalam penelitian ini dapat dilihat melalui gambar 

berikut ini: 

MENU UTAMA

TRANSAKSI

SIMPANAN

PINJAMAN

SETORAN

LAPORAN

LAP.DATA 

ANGGOTA

LAP.SIMPANAN

LAP.PINJAMAN

LAP.ANGSURAN

KELUARLOGIN

APLIKASI SIMPAN PINJAM

MASTER 

ANGGOTA
KELUAR

 
Gambar 7  Struktur Tampilan 



 

1) Rancangan Layar Menu Utama 

Gambar 8 menampilkan halaman utama 

sistem informasi aplikasi simpan pinjam. 

Halaman ini dapat diakses dengan mengklik 

tombol “Next”, sebelum masuk ke dalam 

aplikasi ini, terlebih dahulu user harus login. 

Apabila ingin mengakhiri halaman ini, klik 

tombol “Keluar” dan secara otomatis keluar dari 

aplikasi ini. 

 

Gambar 8  Tampilan Layar Menu Utama 

2) Form Login 

Gambar 9 menunjukkan halaman login 

untuk semua user pada aplikasi simpan pinjam 

yang diakses dimulai dengan menginputkan 

username dan password. Selanjutnya tekan 

tombol “Masuk”, dan tekan tombol “Keluar” jika 

ingin keluar dari halaman login dan tidak 

melanjutkan penggunaan aplikasi tersebut. 

 

Gambar 9  Form Login 

3) Menu Utama 

Halaman menu utama aplikasi sistem 

pinjam Koperasi SMA Pesantren Unggul Al 

Bayan setelah dilakukannya login, maka sistem 

akan menampilkan halaman utama pada gambar 

berikut ini: 

 

Gambar 10  Halaman Menu Utama Aplikasi 

Simpan Pinjam 

4) Menu Master Anggota 

Menu master anggota hanya dapat diakses 

oleh sekretaris / pengurus sebagai user, maka 

sistem akan menampilkan halaman pada gambar 

berikut ini: 

 

Gambar 11  Tampilan Menu Master Anggota 

Untuk melakukan pendaftaran anggota 

baru, user harus menginput data anggota yang 

mencakup nomor, nama, jabatan, alamat, nomor 

telepon dan tanggal masuk sebagai anggota 

koperasi. Jika data telah diisi dengan lengkap 

maka user dapat memilih tombol “Tambah” 

untuk menginput data anggota lainnya. Jika ingin 

melakukan perubahan data anggota, klik data 

pada tabel di bawahnya, kemudian klik tombol 

“Edit”, jika sudah selesai klik tombol “Simpan” 

dan mengklik tombol “Hapus” jika ingin 

menghapus data. Apabila ingin mengakhiri dari 

form master anggota maka klik tombol “Keluar” 

dan secara otomatis kembali ke halaman utama. 

 

5) Menu Transaksi 

Menu transaksi ini juga diakses oleh 

sekretaris / pengurus yang terdiri dari beberapa 

form yaitu simpanan, pinjaman dan angsuran. 

Data transaksi simpanan dapat diinput melalui 

sub menu simpanan pada menu utama transaksi, 

maka sistem akan menampilkan form simpanan 

pada gambar berikut ini: 



 

Gambar 12  Tampilan Form Simpanan 

Pada form simpanan anggota ini, user dapat 

memilih data anggota melalui nomor anggota 

yang ingin diakses dan menginput data jumlah 

simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan 

sukarela anggota pada form ini. Jika data telah 

diisi dengan lengkap maka user dapat memilih 

tombol “Tambah” untuk menginput data anggota 

lainnya. Apabila ingin melakukan perubahan 

data pinjaman, klik data pada tabel di 

sampingnya, kemudian klik tombol “Edit”, jika 

sudah selesai klik tombol “Simpan” dan 

mengklik tombol “Hapus” jika ingin menghapus 

data. Untuk melanjutkan ke transaksi pinjaman, 

user dapat mengklik tombol “Keluar” lalu pilih 

sub menu pinjaman pada menu utama transaksi, 

maka sistem akan menampilkan form pinjaman 

pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 13  Tampilan Form Pinjaman 

Pada form pinjaman anggota ini, user dapat 

menginput data pinjaman anggota yang 

mencakup tanggal, lama pinjaman, total 

pinjaman, dan jumlah angsuran pokok. Jika data 

telah diisi dengan lengkap maka user dapat 

memilih tombol “Tambah” untuk menginput data 

anggota lainnya. Jika ingin melakukan perubahan 

data pinjaman, klik data pada tabel di 

sampingnya, kemudian klik tombol “Edit”, jika 

sudah selesai klik tombol “Simpan” dan 

mengklik tombol “Hapus” jika ingin menghapus 

data. Apabila ingin mengakhiri dari form 

pinjaman maka klik tombol “Keluar” dan secara 

otomatis kembali ke halaman utama. Untuk 

melanjutkan ke transaksi angsuran, user dapat 

mengklik tombol “Keluar” lalu pilih sub menu 

angsuran pada menu utama transaksi, maka 

sistem akan menampilkan halaman form 

angsuran pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 14  Tampilan Sub Menu Angsuran 

Pada form angsuran anggota ini, user dapat 

menginput data angsuran anggota yang 

mencakup tanggal, nomor pinjaman, dan bunga. 

Jika data telah diisi dengan lengkap maka user 

dapat memilih tombol “Tambah” untuk 

menginput data angsuran anggota lainnya. Jika 

ingin melakukan perubahan data angsuran 

anggota, klik data pada tabel di bawahnya, 

kemudian klik tombol “Edit”, jika sudah selesai 

klik tombol “Simpan” dan mengklik tombol 

“Hapus” jika ingin menghapus data. Apabila 

ingin mengakhiri dari form angsuran maka klik 

tombol “Keluar” dan secara otomatis kembali ke 

halaman utama. 

 

6) Menu Laporan 

Menu laporan merupakan informasi output 

yang dihasilkan oleh aplikasi yang digunakan 

oleh manajemen koperasi sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan, dalam hal ini terkait 

dengan aplikasi simpan pinjam pada koperasi 

“Al Bayan Islamic Boarding School”.  Laporan-

laporan yang dihasilkan oleh aplikasi simpan 

pinjam koperasi ini pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 15  Tampilan Output Laporan Data Anggota 

 

Gambar 16  Tampilan Output Laporan Simpanan Anggota 



 

Gambar 17  Tampilan Output Laporan Pinjaman Anggota 

 
Gambar 18 Tampilan Output Laporan Angsuran Anggota 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang 

dilakukan sebelumnya mengenai rancangan 

aplikasi simpan pinjam pada Koperasi SMA 

Pesantren Unggul Al Bayan Cibadak, Kabupaten 

Sukabumi maka simpulan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Dengan adanya sebuah aplikasi simpan 

pinjam yang terkomputerisasi, proses 

pengolahan data dapat lebih mudah, update 

dan akurat. 

b. Pembuatan aplikasi ini berguna untuk 

mempermudah dalam proses pencarian data 

anggota dengan pembuatan database master 

anggota sehingga tidak menghabiskan banyak 

waktu dan tempat pengarsipan data. 

c. Pembuatan aplikasi ini berguna untuk 

memberikan pelayanan yang efektif dan 

maksimal terhadap anggota / calon anggota 

koperasi, meminimalisasi terjadinya human 

error serta dapat menyajikan laporan secara 

cepat dan informatif. 

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat 

diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

a. Bagi Koperasi SMA Pesantren Unggul Al 

Bayan, implementasi aplikasi simpan pinjam 

ini hendaknya dapat dilakukan secara 

berkesinambungan dengan memaksimalkan 

penggunaan database yang telah 

terkomputerisasi. Koperasi akan menjadi 

lebih mudah dalam proses pengolahan dan 

penyimpanan data sehingga mempermudah 

pengguna dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. 

b. Bagi penelitian lebih lanjut, aplikasi simpan 

pinjam ini dapat dikembangkan lebih lanjut 

dan diharapkan mampu mengintegrasikan 

divisi / pihak lainnya yang terkait, seperti 

kepegawaian, penggajian, dan lain-lain 
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