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                                                                                Abstrak 

 

Dalam upaya mengurangi besarnya tunggakan karena  adanya anggota berkelompok ganda di UPK 

Binangkit Darangdan, maka dibutuhkan sebuah sistem yang lebih akurat dan efektif yang dapat membantu 

mengurangi penyebab timbulnya permasalahn tersebut. Salah satu sistem yang dibutuhkan adalah sistem 

pengolahan data pengajajuan pinjaman, yang dapat mendeteksi adanya anggota berkelompok data dan 

penyimpanan data menggunakan basis data. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan 

membangun aplikasi pengajuan pinjaman di UPK Binangkit Darangdan.Metode pengembangan perangkat lunak 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Waterfall, dengan perancangannya menggunakan flowmap 

dan model UML (Unified Languange Modeling) yang terdiri dari pembuatan Use Case Diagram, Activity 

Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram. Sementara itu bahasa pemograman yang digunakan adalah 

Java dengan basis data MySQL, dan pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara, 

observasi, dan studi pustaka. Melalui penelitian ini, telah berhasil diracang dan dibangun aplikasi yang dapat 

melakukan pengolahan data anggota, pengolahan data kelompok, dan pengolahan data pengajuan, sehingga user 

dapat lebih mudah dalam mendeteksi anggota berkelompok ganda dan melakukan pengolahan data pengajuan 

pinjaman menjadi lebih mudah dan efektif. 

 

Kata kunci : Aplikasi, Anggota, Kelompok, Pengajuan Pinjaman, Waterfall 

 

 

A. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi saat ini mengalami 

kemajuan yang semakin canggih dan pesat, salah 

satunya dibidang sistem informasi. Sistem informasi 

sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang 

aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Sebagai contoh 

didunia perkantoran dibutuhkan suatu teknologi 

sistem informasi yang berupa aplikasi, aplikasi inilah 

yang dimanfaatkan oleh beberapa 

instansi/perusahaan untuk mempermudah dan 

mempercepat pekerjaan. 

UPK Binangkit Darangdan  merupakan salah 

satu Lembaga Keuangan yang ada di Purwakarta. 

Dengan adanya UPK Binangkit Darangdan ini 

diharapkan dapat membantu menyejahterakan 

perkekonomian masyarakat. Agar dapat  mencapai 

harapan tersebut, salah satu hal yang harus dilakukan 

ialah melakukan pengolahan data dan informasi yang 

akurat dan cepat. 

Saat ini permasalahan yang dihadap oleh UPK 

Binangkit Darangdan adalah besarnya tunggakan 

anggota. Hal tersebut disebabkan karena adanya 

anggota yang tidak jujur dan amanah dalam kegiatan 

peminjaman modal, yaitu beberapa anggota yang 

meminjam dana lebih dari satu kelompok. Selain itu, 

data pengajuan pinjaman selalu dibuat secara manual 

setiap tahunnya sehingga sulit terdeteksi kasus 

anggota berkelompok ganda karena catatan 

pengajuan banyak yang hilang atau tidak tersimpan. 

Salah satu solusi untuk meminimalisir 

permasalah tersebut yaitu dengan dibuatkannya suatu 

aplikasi yang dapat mendeteksi lebih awal adanya 

anggota berkelompok ganda, dan mengolah data 

pengajuan pinjaman kedalam sebuah basis data. 

Dengan pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat 

membantu memudahkan pekerjaan sekertaris dalam 

pencarian data dan penyajian informasi, sehingga 

anggota yang mendaftar ke lebih dari satu kelompok 

dapat terdeteksi lebih awal, laporan yang dibutuhkan 

pun dapat disajikan secara cepat dan tepat. 
 

B. Tinjauan Pustaka 

A. Rancang Bangun  

Merancang atau rancang merupakan 

serangkaian prosedur untuk  hasil analisa dari sebuah 

sistem ke dalam bahasa pemograman untuk 

mendeskripsikan secara rinci bagaimana komponen-

komponen sistem di implementasikan. Sedangkan 

pengertian bangun atau pembangunan sistem adalah 

kegiatan menciptakan sistem baru maupun mengganti 

atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara 
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keseluruhan maupun sebagian (Pressman, 2010). 

Jadi, kesimpulannya rancang bangun merupakan 

serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 

menganalisa sebuah sistem yang kemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa pemograman agar 

menghasilkan suatu sistem baru atau mengganti atau 

memperbaiki sistem yang sudah ada baik secara 

keseluruhan maupun sebagian. 

 

B. Aplikasi  

Menurut Jogiyanto (2005) Aplikasi adalah 

penggunaan dalam suatu komputer, instruksi atau 

pernyataan yang disusun sedemikian rupa sehingga 

komputer dapat memproses input menjadi 

output.Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (1998) Aplikasi adalah penerapan dari 

rancangan sistem untuk mengolah data yang 

menggunakan aturan atau ketentuan bahasa 

pemrograman tertentu.Jadi kesimpulannya, aplikasi 

merupakan suatu rancangan informasi yang 

menggunakan bahasa pemograman tertentu pada 

suatu komputer yang dapat mengolah data menjadi 

informasi. 
 

C. Metode Penelitian 

Metode pengembangan perangkat lunak yang 

digunakan adalah model sistem air terjun (Waterfall). 

Gambar metode pemodelan sistem waterfall dapat 

dilihat pada Gambar 1. Menurut Pressman (2010), 

Metode air terjun atau yang biasa disebut waterfall 

sering dinamakan siklus hidup klasik (classic life 

cycle), dimana dalam hal ini menggambarkan 

pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada 

pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan 

spesifikasi kebutuhan pengguna lalu berlanjut 

melalui tahapan-tahapan perencanaan (planning), 

pemodelan (modeling), konstruksi (construction), 

serta penyerahan sistem ke para pelanggan/pengguna 

(deployment), yang diakhiri dengan dukungan pada 

perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Dalam 

pengembangannya waterfall memiliki beberapa 

tahapan yang berurut yaitu : requirement (analisis 

kebutuhan), design system (desain sistem), Coding 

(pengkodean) & Testing (pengujian), Penerapan 

Program, pemeliharaan. Tahapan-tahapan dari 

metode waterfall adalah sebagai berikut : 

1. Analisis 

Tahap ini pengembang sistem diperlukan 

komunikasi yang bertujuan untuk memahami 

perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna 

dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi 

ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, 

diskusi atau survei langsung. Informasi dianalisis 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh 

pengguna. 

 

 
Gambar 1. Tahapan Metode Waterfall 

 
2. Desain 

Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan 

dipelajari dalam fase ini dan desain sistem 

disiapkan. Desain Sistem membantu dalam 

menentukan perangkat keras (hardware) dan 

sistem persyaratan dan juga membantu dalam 

mendefinisikan arsitektur sistem secara 

keseluruhan. 

3. Coding 

Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan 

di program kecil yang disebut unit, yang 

terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit 

dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas 

yang disebut sebagai unit testing. 

4. Testing 

Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap 

implementasi diintegrasikan ke dalam sistem 

setelah pengujian yang dilakukan masing-masing 

unit. Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk 

mengecek  setiap kegagalan maupun kesalahan. 

5. Pemeliharaan 

Tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat 

lunak yang  sudah  jadi,  dijalankan  serta 

dilakukan  pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk 

dalam memperbaiki  kesalahan yang tidak 

ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan 

implementasi unit sistem dan peningkatan jasa 

sistem sebagai kebutuhan baru. 

 

D. Hasil dan Pembahasan  

A. Analisis 

Fasilitas kerja pegawai di UPK Binangkit 

Darangdan masih kurang optimal dalam pemanfaatan 

sistem komputerisasinya. Hal tersebutdapat dilihat 

dari metode pengajuan pinjaman yang dikerjakan 

oleh pegawainya masih menggunakan Microsoft 

Excel, sehingga masih terdapat beberapa kelemahan 

yang harus diperbaiki diantaranya : 



1. Sekretaris mengalami kesulitan untuk 

mendeteksi anggota yang mengajukan pinjaman 

lebih dari satu kelompok. 

2. Sekretaris mengalami kesulitan dalam mencari 

data anggota, kelompok, dan pengajuan 

pinjaman karena data terpisah-pisah. Hal ini 

menyebabkan penyajian laporan yang diminta 

menjadi kurang cepat dan tepat. 

 

B. Desain 

Dalam tahap desain dilakukan perancangan 

desain sistem dengan menggunakan model UML 

(Unified Modeling Language) yaitu dengan membuat 

use case diagram, activity diagram, 

 

 squence diagram, dan class diagram. Berikut ini 

adalah diagram-diagram hasil perancangan sistem: 

 

1. Use Case 
Use case dapat mendeskripsikan interaksi antara para 

pengguna sistem dengan sistem itu sendiri. Salah satu 

Use Case dari sistem yang diusulkan dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Use Case Diagram Pengajuan 

Pinjaman 

 

3. Activity Diagram 
Activity diagram menggambarkan logika prosedural, 

proses bisnis dan jalur kerja. Salah satu activity 

diagram dari sistem yang diusulkan dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

4.  Sequence Diagram 
Adapun salah satu squence diagram dari sistem yang 

diusulkan dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 3. Activity Diagram Use Case Login 

 
Gambar 4.  Sequence Diagram Login 

5. Class Diagram 
Pada class diagram sistem pengajuan pinjaman 

terdapat 3 (tiga) kelas, yaitu kelas anggota, kelas 

kelompok,  dan kelas pengajuan. Kelas-kelas tersebut 

merupakan kelas dari setiap form yang tersedia pada 

sistem pengajuan pinjaman. Class diagram yang 

diusulkan dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 



 
Gambar 5.  Class Diagram Sistem Pengajuan 

Pinjaman 

Selain melakukan perancangan sistem dengan 

menggunakan UML, pada tahap ini juga dilakukan 

perancangan antarmuka. Beberapa perancangan 

antarmuka dapat dilihat pada Gambar 6 dan 7. 

 
 Gambar 6. Rancangan Halaman Utama 

 

Gambar 7. Rancangan Form Login 

a. Coding 

Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan 

pada subbab sebelumnya, dibangun sebuah aplikasi 

desktop dengan menggunakan bahasa pemrograman 

Visual Basic dan Ms. Access sebagai databasenya. 

Beberapa hasil implementasi Aplikasi Pengajuan 

Pinjaman dapat dilihat pada Gambar 8 dan 9. 

 

 

 Gambar 8. Tampilan Halaman Utama 

 

 Gambar 9. Tampilan Halaman Login 

b. Pengujian 

Aplikasi yang diusulkan ini dalam pengujiannya 

menggunakan metode Black-Box Testing, yaitu 

menguji dengan hanya mengamati hasil eksekusi 

melalui data uji dan memeriksa fungsional dari 

perangkat lunak. Dan tabel pengujian aplikasi dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 

 



 

Tabel 1. Hasil Pengujian Aplikasi Pengajuan Pinjaman 

No 
Fungsi yang 

Diuji 

Hasil yang 

Diharapkan 
Keluaran Kesimpulan 

1 Menu Utama 

Aplikasi menampilkan menu 

utama dengan kondisi hanya menu 

login yang bisa dijalankan 

Aplikasi menampilkan menu 

utama dengan kondisi hanya 

menu login yang bisa dijalankan 

Sukses 

2 Menu Login 
Sistem menampilkan Form untuk 

login 

Sistem menampilkan Form 

untuk login 
Sukses 

3 Form Login 

Aplikasi menampilkanm menu 

utama dengan kondisi semua 

menu dapat dijalankan. 

Aplikasi menampilkanm menu 

utama dengan kondisi semua 

menu dapat dijalankan. 

Sukses 

4 
Menu 

Anggota 

Aplikasi menampilkan menu data 

anggota 

Aplikasi menampilkan menu 

data anggota 
Sukses 

5 

Form 

Tambah 

Anggota 

Aplikasi menampilkan menu 

tambah anggota, dan menyimpan 

data anggota ke basis data 

Aplikasi menampilkan menu 

tambah anggota, dan menyimpan 

data anggota ke basis data 

Sukses 

6 
Form Edit 

Anggota 

Aplikasi menampilkan Form edit 

anggota dan menyimpan 

perubahan data anggota ke basis 

data 

Aplikasi menampilkan Form edit 

anggota dan menyimpan 

perubahan data anggota ke basis 

data 

Sukses 

7 

Pencarian 

Data 

Anggota 

Aplikasi menampilkan data 

anggota yang dicari 

Aplikasi menampilkan data 

anggota yang dicari 
Sukses 

8 
Menu 

Kelompok 

Aplikasi menampilkan menu data 

kelompok 

Aplikasi menampilkan menu 

data kelompok 
Sukses 

9 

Form 

Tambah 

Kelompok 

Aplikasi menampilkan menu 

tambah kelompok, dan 

menyimpan data kelompok ke 

basis data 

Aplikasi menampilkan menu 

tambah kelompok, dan 

menyimpan data kelompok ke 

basis data 

Sukses 

10 

Form Edit 

Data 

Kelompok 

Aplikasi menampilkan Form edit 

kelompok dan menyimpan 

perubahan data kelompok ke basis 

data 

Aplikasi menampilkan Form edit 

kelompok dan menyimpan 

perubahan data kelompok ke 

basis data 

Sukses 

11 

Pencarian 

Data 

Kelompok 

Aplikasi menampilkan data 

kelompok yang dicari 

Aplikasi menampilkan data 

kelompok yang dicari 
Sukses 

12 
Menu 

Pengajuan 
Menampilkan menu pengajuan Menampilkan menu pengajuan Sukses 

13 
Menu Add 

Pengajuan 

Menampilkan Form tambah data 

pengajuan 

Menampilkan Form tambah data 

pengajuan 
Sukses 

14 

Form 

Tambah 

Pengajuan 

Aplikasi menyimpan data 

pengajuan ke basis data 

Aplikasi menyimpan data 

pengajuan ke basis data 
Sukses 

15 
Menu 

Verifikasi 

Aplikasi menampilkan Form 

verifikasi 

Aplikasi menampilkan Form 

verifikasi 
Sukses 

16 
Form 

Verifikasi 

Aplikasi menyimpan data 

verifikasi pengajuan 

Aplikasi menyimpan data 

verifikasi pengajuan 
Sukses 

17 
Menu 

Pengaturan 

Aplikasi menampilkan Form 

pengatuan akun 

Aplikasi menampilkan Form 

pengatuan akun 
Sukses 

18 
Form Edit 

Password 

Aplikasi menyimpan data 

perubahan akun 

Aplikasi menyimpan data 

perubahan akun 
Sukses 

19 Logout 

Aplikasi menampilkan halaman 

utama dengan kondisi hanya menu 

login yang bisa dijalankan 

Aplikasi menampilkan halaman 

utama dengan kondisi hanya 

menu login yang bisa dijalankan 

Sukses 
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