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ABSTRAK 

Proses transaksi keuangan dari penerimaan dan pengeluaran kas yang masih 
dilakukan secara manual yaitu menggunakan buku besar dan hanya berupa print 
out yang diketik di Microsoft word, menyulitkan bendahara ketika melakukan 
transaksi pembayaran ke mahasiswa dan pembuatan laporan kepimpinan. Maka, 
diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu dalam pengolahan keuangan dari 
penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Dengan menggunakan metode analisis 
dan desain FAST (framework for the application of system thinking) serta metode 
pengembangan sistem RAD (Rapid application development) penulis melakukan 
penelitian untuk membangun Sistem informasi keuangan pada perguruan 
tinggi Widya Dharma Palembang berbasis web. Secara garis besar, sistem ini 
berfungsi untuk mempermudah proses pencatatan pembayaran mahasiswa, proses 
pencarian sisa pembayaran mahasiswa, serta mempermudah ketua dalam 
mengetahui laporan keuangan mengenai transaksi dari penerimaan dan 
pengeluaran kas. 

Kata kunci: FAST (framework for the application of system thinking), RAD 
(Rapid application development), Sistem Informasi Keuangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang 

Sistem informasi sangatlah penting untuk membantu mempermudah 

pekerjaan yang sulit jika dilakukan secara manual. Karena hal itu, sistem 

informasi saat ini merupakan kebutuhan wajib bagi beberapa perguruan tinggi 

swasta ataupun lembaga pemerintahan, bahkan juga kebutuhan bagi beberapa 

individu.  

Sebagai perguruan tinggi yang telah berdiri lebih dari sepuluh tahun, 

perguruan Tinggi Widya Dharma sudah memiliki sistem informasi berbasis 

komputer tetapi belum dapat memanfaatkan sistem tersebut untuk menunjang 

pekerjaannya, seperti sistem informasi akademik. Namun masih banyak beberapa 

bagian yang masih menggunakan sistem yang manual, salah satunya yaitu sistem 

pengelolaan keuangan yang berasal dari transaksi penerimaan dan pengeluaran 

kas.  

Dalam pengolahan data keuangan yang berasal dari penerimaan 

pembayaran pembangunan, pembayaran semester, dan pembayaran rekapitulasi 

mahasiswa masih dilakukan secara manual yaitu bagian bendahara mencatat bukti 

pembayaran mahasiswa kedalam kwitansi pembayaran rangkap dua. Kwitansi 

pembayaran pertama diberikan kepada mahasiswa, dan kwitansi pembayaran 

kedua untuk diarsipkan. Setelah itu bagian bendahara mencatat transaksi 

pembayaran mahasiswa ke dalam buku besar. Sistem yang seperti ini dirasa 
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kurang efektif, karena untuk mencari data-data pembayaran yang lama harus 

mencari namanya satu persatu di dalam tumpukkan-tumpukan buku besar 

pembayaran mahasiswa yang tersimpan. Hal ini dapat menyulitkan bagian 

bendahara untuk melihat pembayaran mahasiswa yang belum lunas.  

Sedangkan dalam pengolahan data pengeluaran keuangan dari pembayaran 

penggajian, pengadaan barang, pengeluaran rutin setiap bulannya yang berasal 

dari pembayaran air, listrik, dan telkom hanya berupa print out yang diketik 

menggunakan Microsoft word dan pencatatan didalam buku besar. 

Permasalahan lain yang muncul yaitu dalam penyusunan laporan. Apabila 

ketua Perguruan Tinggi Widya Dharma hendak memeriksa transaksi laporan 

keuangan, bendahara tidak dapat memberikan secara langsung mengenai laporan 

keuangan tersebut. Hal ini terjadi karena pencarian data-data yang akan 

dilaporkan masih dilakukan secara manual dan perhitungan yang masih 

menggunakan kalkulator. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan transaksi keuangan 

dari penerimaan dan pengeluaran kas pada perguruan tinggi Widya Dharma 

Palembang yang dapat membantu mengatasi persoalan yang sudah dijelaskan 

sebelumnya.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyusun skripsi ini 

dengan judul “Sistem Informasi Keuangan Pada Perguruan Tinggi Widya 

Dharma Palembang Berbasis Web”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan masalah yang diangkat pada latar belakang diatas, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

merancang sebuah sistem informasi keuangan pada perguruan tinggi widya 

dharma palembang berbasis web?” 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penulisan ini terarah dan tidak menyimpang dari materi yang ada, 

maka dalam penulisan perlu dibatasi. Adapun beberapa hal yang perlu dibahas 

dalam penelitian kali ini: 

a. Model sistem yang digunakan untuk membangun sistem informasi 

keuangan pada perguruan tinggi widya dharma palembang ini yaitu 

subsistem pemprosesan transaksi. 

b. Perancangan sistem yang akan dibangun ini tidak membahas tentang 

sistem informasi akademik, sistem informasi pendaftaran, sistem informasi 

absensi, dan sistem pengadaan barang. 

c. Perancangan sistem informasi keuangan pada perguruan tinggi widya 

dharma Palembang ini dengan menggunakan bahasa pemrograman web 

yaitu PHP dan MySQL serta tools yang digunakan yaitu Xampp dan 

macromedia dreamweaver. 
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1.4 Metodelogi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian dengan judul sistem informasi keuangan pada 

perguruan tinggi widya dharma Palembang, penulis menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1.4.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis bertujuan memperoleh 

hasil yang maksimal dan sesuai dengan permasalahan yang ada serta kebutuhan 

yang diinginkan. Adapun Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini antara lain; 

a. Studi Lapangan 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data 

dalam suatu penelitian, merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh 

perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, 

atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan / fenomena social 

dan gejala-gejala praktis dengan jalan mengamati dan mencatat (Mardalis, 

2006:63). 
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Pada metode ini, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap 

kegiatan yang dilakukan oleh bagian bendahara, tata usaha, jurusan, dan 

kepegawaian yang bertugas melaksanakan kegiatan pokok untuk memperoleh dan 

mengumpulkan data. Data yang diperoleh yaitu alur sistem yang sedang berjalan, 

yang berupa alur mengenai pembayaran mahasiswa dan sistem penggajian dosen.  

2. Wawancara 

Wawancara juga dapat diartikansebagai teknik penelusuran fakta dimana 

analis system mengumpulkan informasi dari individu-individu melaluin interaksi 

face-to face. Tujuan dari wawancara adalah menemukan fakta, validasi fakta, 

kejelasan fakta, antusiasme, mengidentifikasi persyaratan, menyatukan ide dan 

persyaratan. (Whitten, 2004:239). 

Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara bebas, yaitu 

pewawancara bebas menanyakan apa saja yang relevan dengan data yang 

dikumpulkan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan, 

penulis mengumpulkan informasi mengenai gambaran tentang sistem manual 

yang sedang berjalan dari penerimaan kas yang berupa pembayaran pembangunan 

mahasiswa yang terdiri dari biaya praktikum, seragam, almamater, dan 

perpustakaan, pembayaran semester mahasiswa, dan pembayaran rekapitulasi 

mahasiswa yang terdiri dari biaya seminar proposal, KTI, yudisium, dan wisuda, 

dan mengenai sistem pengeluaran kas yang berasal dari penggajian dosen, 

pengeluaran pengadaan barang, pembayaran Telkom, air, dan listrik serta 
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permasalahan dari sistem manual yang sedang berjalan saat ini di Perguruan tinggi 

Widya Dharma Palembang. 

 

b. Studi Pustaka  

Penulis mengumpulkan data dan informasi dengan mencari, membaca, dan 

mempelajari buku-buku, referensi, situs-situs internet serta tinjauan pustaka yang 

berkenaan dengan topik yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam 

penyusunan skripsi ini. Buku-buku yang dijadikan acuan yaitu buku mengenai 

metode pengembangan, buku mengenai keuangan, buku mengenai pemrograman, 

dan buku mengenai diagram aliran data. Buku-buku tersebut dapat dilihat pada 

daftar pustaka. 

1.4.2 Metode Analisis dan Desain 

Metode analisis dan desain dalam pengembangan sistem informasi 

keuangan di Perguruan Tinggi Widya Dharma Palembang yaitu dengan 

menggunakan metode FAST (Framework for the Application of Systems 

Techniques).  

Menurut Whitten (2004:82) bahwa terdapat 8 fase analisis dan desain 

dalam metode FAST. Adapun fase-fase tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Scope Definition (Definisi Lingkup) 

2. Problem Analysis (Analisis Permasalahan) 

3. Requirements Analysis (Analisis Persyaratan) 
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4. Logical Design (Desain Logis) 

5. Decision Analysis (Analisis Keputusan) 

6. Desain dan Integrasi Fisik 

7. Construction and Testing (Konstruksi dan pengujian) 

8. Installation and Delivery (Instalasi dan Pengiriman) 

1.4.3 Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem dalam pengembangan sistem informasi 

keuangan pada Perguruan Tinggi Widya Dharma Palembang yaitu dengan 

menggunakan metode RAD (Rapid Aplication Development). 

Menurut Shelly (2012:146) bahwa terdapat 4 fase pengembangan sistem 

pada metode RAD. Adapun fase-fase tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Requirements Planning 

2. User Design 

3. Construction 

4. Cutover 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dijelaskan, maka yang menjadi tujuan 

dari penelitian yaitu, untuk merancang sistem informasi yang dapat mengolah 

keuangan pada perguruan tinggi widya dharma palembang berbasis web. 
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1.5.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun manfaat yang bisa diperoleh 

dari kegiatan penelitian ini, yaitu: 

a. Dapat membantu mempermudah pekerjaan bendahara dalam proses 

transaksi pembayaran mahasiswa, pencatatan pengadaan barang, dan 

pengeluaran rutin dengan adanya sistem informasi keuangan ini. 

b. Dapat membantu mempermudah pekerjaan pegawai dan bendahara dalam 

proses penggajian dengan adanya sistem informasi keuangan ini. 

c. Sistem informasi keuangan yang akan dibangun ini, dapat memberikan 

informasi kepada pimpinan mengenai laporan keuangan ketika dibutuhkan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan ini dibagi menjadi beberapa bab 

yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I        PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, metode penelitian, tujuan dan manfaat yang diperoleh dari 

penulisan skripsi ini, dan sistematika penulisan yang diterapkan yang 

merupakan gambaran umum penulisan skripsi ini. 

BAB II      LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan 

perancangan sistem informasi keuangan. Teori-teori tersebut di ambil 

dari buku-buku dan referensi lain. 

BAB III     ANALISA DAN DESAIN 

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, analisis sistem yang 

sedang berjalan, usulan pemecahan masalah, dan rancangan user 

interface. 

BAB IV     HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang implementasi sistem secara detail, sesuai 

dengan rancangan dan berdasarkan komponen / bahasa pemprogaman 

yang dipakai.  

BAB V       KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab ini menguraikan beberapa simpulan dari pembahasan 

masalah pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang bisa 

bermanfaat dari penyusunan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Al-qur’an surat Al-baqarah ayat 282 

Sistem informasi keuangan juga merupakan hal yang sangat penting dalam 

pengelolaannya kita harus berprinsip jujur seperti firman Allah dalam al-qur’an 

surat al-baqarah ayat 282 yang berbunyi: 

                           

                      

                     … 

Artinya: 

Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu melakukan hutang piutang 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 
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seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis 

menolak untuk menuliskannya sebagaiman Allah telah mengajarkan kepadanya, 

maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu 

mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya, dan 

janganlah dia mengurangi sedikit dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang 

kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, 

maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. 

Dari ayat di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa prinsip kejujuran dan 

akuntabilitas sangat ditekan dalam pembuatan laporan keuangan. Pembuatan 

laporan keuangan baik Laporan Neraca dan Laporan laba rugi sangat dipengaruhi 

pada sifat kejujuran seoarng akuntan. Informasi dari laporan keuangan bisa sangat 

menyesatkan bila dibuat tidak sesuai kondisi riil yg ada. 

2.2 Sistem Informasi 

Menurut Indrajit, dalam bukunya Manajemen Sistem Informasi dan 

Teknologi Informasi menuliskan bahwa, ditinjau dari pengertiannya, sistem 

informasi dapat di analogikan sebagai sebuah permintaan (demand) dari 

masyarakat industri, ketika kebutuhan akan sarana pengolahan data dan 

komunikasi yang cepat dan murah (menembus ruang dan waktu) (2000) ( Tohari, 

2014:7). 

Sistem Informasi yaitu pengaturan orang, data, proses dan information 

technology (IT) / teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, 
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memproses, menyimpan, dan menyediakan sebagai output informasi yang 

diperlukan untuk mendukung sebuah organisasi. (Whitten, 2004:10) 

Sistem Informasi dalam organisasi meng-capture (mencatat/ merekan 

dalam file yang permanen) dan mengelola data untuk menghasilkan informasi  

berguna yang mendukung sebuah organisasi, beserta karyawan, pelanggan, 

pemasok barang, dan rekanannya. Banyak organisasi menganggap sistem 

informsai diperlukan untuk memiliki kemampuan bersaing atau memperoleh 

keuntungan persaingan. Banyak organisasi menyadari bahwa semua pekerja harus 

berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi.  

Terdapat lima jenis sistem informasi yang di anggap dapat menunjang 

efektifitas dan efsiensi suatu perusahaan. Kelima jenis sistem informasi tersebut 

yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi manufaktur, sistem informasi 

SDM, sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran (Tohari, 2014:8). 

2.3 Sistem 

Sistem adalah kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel 

yang saling terkait, saling berinteraksi, dan saling tergantung satu sama lain untuk 

mencapai tujuan (Tohari, 2014:2). Menurut Jogiyanto, sistem adalah kumpulan 

elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Selain itu sistem juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan objek-objek 

yang saling berelasi dan saling berinteraksi, serta hubungan antar objek bisa 

dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan yang 

telah ditetapkan (Tohari, 2014:2). 
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Menurut Scott (1996), sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan 

(input), pengolahan (processing), serta keluaran (output). Ciri pokok sistem 

menurut Gaspert ada empat, yaitu sistem itu beroperasi dalam suatu lingkungan, 

terdiri atas unsur-unsur, ditandai dengan saling berhubungan, dan mempunyai satu 

fungsi atau tujuan utama (Hanif, 2007:4). 

Sementara Mc.Leod (1995) mendefinisikan sistem sebagai kelompok 

elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu 

tujuan (Hanif, 2007:4). 

Dilihat dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan sistem adalah 

kumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi satu 

sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. 

2.4 Informasi 

Informasi juga memiliki arti sebagai data yang telah diproses atau di 

organisasi ulang menjadi bentuk yang berarti. Informasi di bentuk dari kombinasi 

data yang diharapkan memiliki arti kepenerima (Whitten, 2004:23). Sedangkan 

menurut kamus besar bahasa indonesia informasi adalah penerangan, 

pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu, keseluruhan makna yang 

menunjang amanat yang terlihat didalam bagian-bagian amanat itu. 

Sutabri, dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen menjelaskan bahwa, 

informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau 

diinterprestasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan (2002). 

(Tohari, 2014:7). Informasi merupakan aset penting bagi suatu institusi atau 
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organisasi. Oleh karena itu informasi harus berkualitas, dijaga, dan dipelihara 

dengan baik.  

2.5 Sistem Informasi Keuangan 

Sistem informasi keuangan yaitu sistem informasi yang menyediakan 

informasi pada fungsi keuangan yang menyangkut keuangan perusahaan (Tohari, 

2014:8). 

Sistem informasi keuangan digunakan untuk mendukung manajer 

keuangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut persoalan keuangan 

perusahaan dan pengalokasian serta pengendalian sumber daya keuangan dalam 

perusahaan. Sistem ini tidak hanya mendasarkan data internal melainkan juga 

menggunakan data yang berasal dari sumber eksternal (kadir, 2003:101). 

     

   Sumber : (Kadir, 2003:101) 

Gambar 2.1 Model sistem informasi keuangan 
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Adapun penjelasan dari model sistem informasi keuangan yang ada pada 

gambar diatas yaitu sebagai berikut: 

a. Sistem intelijen keuangan berfungsi untuk mengidentifikasi sumber-

sumber keuangan eksternal (para pemegang saham masyarakat 

keuangan) yang dapat menyuntikkan tambahan dana perusahaan. 

b. Subsistem audit internal berfungsi sebagai subsistem yang menangani 

hasil-hasil audit secara internal. 

c. Subsistem pemprosesan transaksi berupa sistem informasi akuntansi 

yang menghasilkan data-data keuangan (hutang, piutang, nilai 

persediaan, dan lain-lain). 

d. Subsistem peramalan dan perencanaan keuangan (financial forc-casting 

and planning) merupakan subsistem yang berfungsi untuk melakukan 

evaluasi terhadap kinerja keuangan saat ini dan terproyeksi dalam 

bisnis. 

e. Subsistem manajemen dana (funds management) berguna untuk 

membantu pengelolaan asset seperti kas dan saham dengan manfaat 

yang tinggi tetapi dengan risiko yang kecil 

f.     Subsistem pengendalian keuangan (financial control) merupakan 

subsistem yang terkait dengan penganggaran (budgeting). Bagian ini 

dapat melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan terhadap 

pengeluaran modal yang diajukan. 
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2.6 Konsep Dasar Analisis dan Desain Metode FAST 

2.6.1 FAST 

Whitten (2004:81) dalam bukunya, “Metode Desain dan Analisis Sistem 

Edisi 6”, ia mengatakan bahwa FAST adalah singkatan dari Framework for the 

Application of Systems Techniques (Kerangka untuk penerapan pemikiran sistem). 

Tidak seperti banyak metodologi komersial lainnya, FAST tidak preskriptif. 

Dengan kata lain, FAST adalah kerangka cerdas yang cukup fleksibel untuk 

menyediakan tipe-tipe berbeda proyek dan strategi. 

Seperti kebanyakan metodologi komersial, metodologi FAST hipotesis kita 

tidak menggunakan pendekatan tunggal pada analisis sistem. Malahan, ia 

mengintegrasikan semua pendekatan populer yang diperkenalkan dalam satu 

kumpulan agile method / metode cerdas (Whitten, 2004:183). 

Dari pernyataan diatas jelaslah bahwa metode FAST menggunakan banyak 

pendekatan dalam analisis sistem yang merupakan pendekatan populer, sehingga 

dengan demikian hasil analisis yang diharapkan akan lebih tajam dan akurat. 

FAST dapat dikatakan best practice dari metodologi-metodologi terdahulu.  

Metode FAST mempunyai 8 tahapan utama yang terlihat pada gambar 2.3 
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   Sumber : (Whitten, 2004:455) 

Gambar 2.2 Aliran tiap-tiap fase dalam metodologi FAST 

2.6.2 Fase dan Tahapan Analisis FAST 

Model Pengembanga FAST memiliki 8 fase yaitu fase pendefinisian ruang 

lingkup (Scope Definition), fase analisis masalah (Problem Analysis), fase analisis 

persyaratan (Requirements Analysis), fase Desain Logis (Logical Design), fase 

analisis keputusan (Decision Analysis), fase desain dan integrasi fisik, fase 

Konstruksi dan pengujian (Construction and Testing), fase Instalasi dan 

Pengiriman (Installation and Delivery). Berikut adalah masing-masing penjelasan 

fase dalam penelitian ini (Whitten, 2004:82): 

2.6.2.1 Scope Definition (Definisi Ruang Lingkup) 
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Fase definisi lingkup adalah fase pertama proses pengembangan sistem 

klasik. Fase definisi lingkup menjawab pertanyaan, “Apakah proyek ini layak 

untuk dikerjakan?” untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mendefinisikan 

lingkup proyek dan maslah-masalah, kesempatan-kesempatan, dan perintah-

perintah diterima yang memicu proyek tersebut. (Whitten, 2004:183). 

Hasil terpenting dari definisi lingkup adalah pernyataan masalah (problem 

statement). Kerangka PIECES menyediakan sketsa yang bagus untuk problem 

statement/ pernyataan masalah.  Tujuannya bukan untuk memecahkan masalah, 

kesempatan dan perintah, tetapi hanya mengkatalogkan dan mengkategorisasikan. 

Kita juga harus mengidentifikasikan constrain / batasan yang mungkin berdampak 

pada proyek yang diusulkan.(Whitten, 2004:91). Fase definisi lingkup biasanya 

terdiri dari tugas-tugas berikut: 

a. Mengidentifikasikan masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan titik 

tolak (baseline) 

Salah satu tugas terpenting fase definisi lingkup adalah menentukan titik 

tolak awal masalah-masalah, kesempatan-kesempatan, dan atau perintah-perintah 

yang memicu proyek. Tiap masalah, kesempatan, dan perintah dinilai dengan 

acuan urgensi, visibilitas, manfaat nyata dan prioritas. (Whitten, 2004:185). 

Adapun dokumen contoh yang meringkas masalah-masalah, kesempatan-

kesempatan, dan perintah-perintah dalam istilah: 

Urgensi- Dalam jangka waktu apakah masalah harus dipecahkan atau kesempatan 

atau perintah direalisasikan skala rating dapat dikembangkan secara konsisten 

menjawab pertanyaan ini. 
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Visibilitas- Pada tingkatan apakah sebuah solusi atau sistem baru akan tampak 

(visible) oleh para pelanggan dan manajemen eksekutif. 

Keuntungan- Kira-kira berapa banyak sebuah solusi atau sistem baru akan 

meningkatkan penerimaan tahunan atau mengurangi biaya-biaya tahunan. 

Prioritas- Berdasarkan jawaban-jawaban di atas, apakah prioritas-prioritas  

konsensus untuk tiap masalah, kesempatan, atau perintah.   

b. Menegosiasikan lingkup titik tolak  

Lingkup mendefinisikan batasan-batasan proyek aspek-aspek bisnis yang 

akan atau tidak akan dimasukkan dalam proyek. Lingkup dapat berubah selama 

proyek; meskipun demikian, rencana proyek awal harus membentuk lingkup 

pendahuluan atau titik tolak (Whitten, 2004:186). 

c. Menilai kelayakan proyek titik tolak 

Disini kita menjawab pertanyaan, “Apakah proyek ini layak dikerjakan?” 

Pada tahap awal proyek ini, pertanyaan tersebut akan mengarah ketebakan 

terbalik”: Apakah memecahakan masalah, mengeksploitasi kesempatan, dan 

menjalankan perintah akan mengembalikan cukup nilai untuk menyeimbangkan 

biaya-biaya yang akan kita adakan untuk mengembangkan sistem ini? (Whitten, 

2004:187). 

d. Mengembangkan jadwal dan anggaran titik tolak 

Tugas ini adalah tanggung jawab manajer proyek. Kebanyakan manajer 

proyek menemukan bahwa amatlah berguna untuk memasukkan sebanyak 

mungkin tim proyek, seperti para pemilik, pengguna, desainer, dan pembangun 

sistem (Whitten, 2004:189). 
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e. Mengkomunikasikan rencana proyek 

Keterampilan antarpribadi dan komunikasi yang efektif adalah kunci untuk 

tugas ini. Keterampilan-ketrampilan ini adalah prinsip-prinsip persuasi, perubahan 

penjualan, penulisan bisnis, dan public speaking (Whitten, 2004:190). 

2.6.2.2 Problem Analysis (Analisis Masalah) 

Tujuan fase analisis masalah adalah mempelajari dan memahami bidang 

masalah dengan cukup baik untuk secara menyeluruh menganalisis masalah, 

kesempatan, dan batasannya. Fase analisis masalah menjawab pertanyaan 

“Apakah masalah-masalah tersebut layak untuk dipecahkan?” dan “apakah sistem 

yang baru layak untuk dibangun?”. Produk jadi fase final dari tahapan ini yaitu 

memproduksi tujuan-tujuan sistem yang mengarah kemasalah, kesempatan, dan 

perintah (Whitten, 2004:190). Fase anlisis masalah umumnya terdiri dari tugas-

tugas berikut: 

 

a. Memahami bidang masalah 

Produk jadi tugas ini adalah pemahaman bidang masalah dan kosakata 

bisnis. Pemahaman anda akan bidang masalah yang ada harus didokumentasikan 

sehingga dapat diverifikasikan bahwa anda benar-benar memahaminya (Whitten, 

2004:192). 

b. Menganalisis masalah dan kesempatan 

Para pemecah masalah yang lebih efektif telah belajar untuk benar-benar 

menganalisis masalah sebelum menyatakan solusi apapun yang mungkin. Mereka 
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menganalisis tiap masalah yang diterima untuk penyebab dan akibat (cause and 

effect) (Whitten, 2004:194). 

c. Menganalisis proses-proses bisnis 

Tugas ini cocok hanya untuk proyek-proyek business process redesign 

(BPR) atau desain ulang proses bisnis atau proyek-proyek pengembangan sistem 

yang dibangun pada atau membutuhkan desain ulang proses bisnis yang signifikan 

(Whitten, 2004:194). 

d. Menentukan tujuan perbaikan sistem 

Tujuan dari tugais ini adalah menentukan kriteria dimana semua perbaikan 

pada sistem akan diukur dan untuk mengidentifikasi semua batasan yang 

membatasi fleksibilitas semua perbaikan tersebut. Selain mengidentifikasi tujuan-

tujuan kita juga harus mengidentifikasi batasan-batasan yang diketahui (Whitten, 

2004:195). 

e. Memperbarui atau memperbaiki rencana proyek  

Berdasarkan jadwal dan anggaran dasar dari fase definisi ruang lingkup, 

maka ukuran atau kompleksitas ruang lingkup dapat berkembang atau berkurang. 

(perkembangan merupakan hal yang jauh lebih umum) setelah kita menyelesaikan 

fase analisis masalah, maka  kita akan mengkaji ualang lingkup dan pembaruan 

ataupun perbaikan rencana proyek yang sesuai (Whitten, 2004:196). 

f. Mengkomunikasikan penemuan-penemuan dan rekomendasi 
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Seperti halnya fase definisi ruang lingkup, fase analisis masalah juga 

melibatkan tugas komunikasi. Kita harus mengkomunikasikan penemuan-

penemuan dan rekomendasi kepada komunitas bisnis. Manajer proyek dan 

sponsor harus bersama-sama memfasilitasi tugas ini. (Whitten, 2004:197). 

2.6.2.3 Requirement Analysis (Analisis Persyaratan) 

Fase analisis persyaratan mendefinisikan dan memprioritaskan 

persyaratan-persyaratan bisnis. Si analis mendekati para pengguna untuk mencari 

tahu apa yang mereka perlukan atau inginkan dari sistem baru tersebut, dengan 

hati-hati menghindari diskusi teknologi atau semua implementasi teknis. Hal ini 

mungkin fase terpenting dalam pengembangan sistem (Whitten, 2004:92). 

Fase analisis persyaratan biasanya mencakup tugas-tugas berikut: 

a. Mengidentifikasi dan menyatakan persyaratan sistem 

Tugas awal fase analisis persyaratan adalah mengidentifikasi dan 

menyatakan persyaratan. Paling tidak, tugas ini menerjemahkan sasaran-sasaran 

tersebut kedalam outline functional requirement/ persyaratan fungsional dan non 

functional requirement/persyaratan yang akan diperoleh untuk memenuhi sasaran. 

Persyaratan fungsional sering diidentifikasikan dalam istilah input, output, proses, 

dan data tersimpan yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran peningkatan sistem. 

Contoh persyaratan nonfungsional meliputi performa (throughput dan waktu 

respons) (Whitten, 2004:198). 

b. Membuat prioritas persyaratan sistem 
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Membuat prioritas persyaratan dapat difasilitasi dengan menggunakan 

sebuah teknik popular yang dinamakan timeboxing. Timeboxing membagi 

persyaratan menjadi potongan-potongan yang dapat diimplementasikan dalam 

satu periode waktu yang tidak menghabiskan kesabaran dari pengguna dan 

komunitas manajemen. Pemilik sistem dan pengguna menetapkan prioritas actual 

(Whitten, 2004:201). 

c. Memperbarui atau memperhalus rencana proyek 

Manajer proyek, dalam kaitannya dengan pemilik sistem dan tim proyek 

keseluruhan, memfasilitasi tugas ini. Mereka harus mempertimbangkan 

kemungkinan bahwa persyaratan telah melebihi visi awal yang dibuat untuk 

proyek dan sistem baru. Mereka mungkin harus mempersempit lingkup untuk 

memenuhi tenggang waktu atau meningkatkan anggaran supaya pekerjaan dapat 

berjalan. Tugas ini dipicu oleh selesainya kelengkapan prioritas persyaratan. 

Rencana proyek up-to-Dte adalah kunci input lain dan rencana ini diperbarui 

dalam repository (Whitten, 2004:201). 

d. Mengkomunikasikan persyaratan persyaratan 

Komunikasi adalah sebuah tugas fase analisis persyaratan yang 

berlangsung terus-menerus. Kita harus mengkomunikasikan persyaratan dan 

prioritas kepada komunitas bisnis melalui fase ini. Pengguna dan manajer akan 

sering melakukan lobby berkaitan dengan prioritas dan persyaratan (Whitten, 

2004:202). 

2.6.2.4 Logical Design (Desain Logis) 
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Fase desain logis menerjemahkan persyaratan-persyaratan bisnis kedalam 

model-model sistem. Pada fase ini kita menggambarkan berbagai model sistem 

untuk mendokumentasikan persyaratan untuk sistem baru dan sistem yang 

ditingkatkan (Whitten, 2004:202). 

Fase desain logis umumnya mencakup tugas-tugas berikut: 

a. Menstruktur persyaratan fungsional 

Salah satu pendekatan terhadap pendekatan desain logis adalah 

menstruktur persyaratan fungsional. Dengan menggunakan agile method, berarti 

anda harus menggambar atau memperbarui satu atau lebih model sistem untuk 

menggambarkan persyaratan fungsional (Whitten, 2004:204). 

b. Prototipe Persyaratan Fungsional (Alternatif) 

Prototipe adalah sebuah alternative (dan kadang-kadang sebuah prasyarat) 

untuk pemodelan sistem. Kadang-kadang pengguna mengalami kesulitan untuk 

menyatakan fakta-fakta yang diperlukan untuk menggambarkan model sistem 

yang tepat (Whitten, 2004:205). 

c. Memvalidasi persyaratan fungsioanl 

Baik model sistem dan prototype adalah representasi dari persyaratan 

pengguna. Keduanya harus divalidasi dalam hal kelengkapan dan kebenarannya 

(Whitten, 2004:205). 

d. Menentukan penerimaan test case 
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Model dan prototype sistem sangat efektif untuk menentukan persyaratan 

pemprosesan, aturan-aturan data, dan aturan-aturan bisnis bagi sistem baru 

(Whitten, 2004:205). 

2.6.2.5 Decision Analysis (Analisis Keputusan) 

Maksud dari fase analisis keputusan adalah untuk mengenali solusi 

kandidat, menganalisa solusi kandidat tersebut, dan merekomendasi sebuah sistem 

target yang akan drancang, dibangun, dan diimplementasikan.  

Tujuan fase ini adalah (1) mengidentifikasikan solusi teknis calon, (2) 

menganalisis solusi-solusi calon untuk kepraktisan, (3) merekomendasikan system 

calon sebagai solusi target untuk didesain (Whitten, 2004:94). 

2.6.2.6 Desain Fisik dan Integrasi 

Setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik sistem pada tahapan 

decision analysis, maka akhirnya sstem yang baru dapat dirancang. Tujuan fase 

desain dan integrasi fisik adalah untuk menstransformasikan persyaratan-

persyaratan bisnis (diwakilkan sebagian oleh modul sistem logis) ke dalam 

spesifikasi desain fisik yang akan memandu konstruksi sistem (Whitten, 2004:94). 

2.6.2.7 Contruction and Testing (Konstruksi dan pengujian) 

Tujuan fase konstruksi dan pengujian ada dua: (1) membangun dan 

menguji sebuah sistem yang memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi desain 

fisik, dan (2) mengimplementasikan antarmuka-antarmuka antara sistem baru 
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dengan sistem yang telah ada. Selain itu, membantu dalam persiapan untuk 

pelatihan dan sistem operasi. Tahap konstruksi melibatkan instalasi perangkat 

lunak yang dibeli.  

Salah satu aspek terpenting konstruksi adalah melakukan pengujian baik kepada 

komponen-komponen sistem individual dan keseluruhan sistem. 

2.6.2.8 Instalasi and Delivery (Instalasi dan Pengiriman) 

Tahap instalasi dan delivery berfungsi untuk memasukkan sistem ke dalam 

operasi. Pembangun sistem menginstal sistem dari lingkungan pengembangannya 

kedalam lingkungan produksi. Para analis sistem harus melatih para pengguna 

sistem, menuliskan berbagai macam manual pengguna dan control produksi, 

mengkonversi database yang ada menjadi database baru, dan melakukan 

pengujian sistem final (Whitten, 2004:96). 

Instalation and delivery juga melibatkan individu pelatihan yang akan 

menggunakan sistem dan mengembangkan dokumentasi untuk membantu para 

pengguna sistem. 

2.7 Metode Pengembangan Sistem 

2.7.1  RAD 

Rapid Aplication Development (RAD) adalah model proses pengembangan 

perangkat lunak yang bersifat incremental terutama untuk waktu pengerjaan yang 

pendek. Model RAD adalah adaptasi dari model air terjun versi kecepatan tinggi 
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dengan menggunakan model air terjun untuk pengeembangan setiap komponen 

perangkat lunak. 

Metode RAD mempunyai 4 tahapan utama yang terlihat pada gambar 2.2 

 

(Sumber: Shelly Chasman System Analisys and Design Tahun 2012) 

Gambar 2.3 Ilustrasi Model RAD 

2.7.2  Fase dan Tahapan RAD 

a. Requirements Planning 

Perencanaan persyaratan menggabngkan unsur perencanaan sistem dan 

analisis sistem fase SDLC. Pengguna, manajer, dan anggota staf IT 

membahas dan menyepakati kebutuhan bisnis, ruang lingkup proyek, 

kendala, dan sistem persyaratan.  Tahap perencanaan persyaratan berakhir 

ketika tim setuju pada isu-isu kunci dan memperoleh otorisasi manajemen 

untuk melanjutkan. 

b. User Design 
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Selam fase desain pengguna, pengguna berinteraksi dengan sistem analis 

dan mengembangkan model dan prototype yang mewakili semua sistem 

proses, output, dan input. Kelompok RAD atau subkelompok biasanya 

menggunakan kombinasi teknik JAD dan CASE tool untuk 

menerjemahkan kebutuhan pengguna ke dalam model kerja. Desain 

pengguna secara terus-menerus, proses interaktif yang memungkinkan 

pengguna untuk memahami, memodifikasi, dan akhirnya menyetujui 

modal kerja dari sistem yang memenuhi kebutuhan mereka. 

c. Construction 

Tahap konstruksi berfokus pada program dan pengembangan aplikasi 

mirip dengan SDLC. Dalam RAD, bagaimanapun, pengguna terus 

berpartisipasi dan masih dapat menyarankan perubahan atau perbaikan 

sebagai layar yang sebenarnya atau yang dikembangkan. 

d. Cutover 

Tahap penerapan menyerupai tugas akhir dalam pelaksanaan fase SDLC, 

termasuk konversi data, pengujian, melakukan penerapan ke sistem baru, 

dan pelatihan pengguna. Dibandingkan dengan metode tradisional, seluruh 

proses dikompresi. Hasil dari sistem baru dibangun, disampaikan, dan 

ditempatkan didalam operasi lebih cepat. 

Tujuan utama dari semua pendekatan RAD adalah untuk memotong waktu 

pengembangan dan biaya serta melibatkan pengguna dalam setiap tahap 

pengembangan sistem. Karena merupakan proses berlanjut, RAD memungkinkan 

tim pengembangan untuk membuat modifikasi yang diperlukan dengan cepat, 

sebagai desain berkembang. Dalam masa anggaran perusahaan, itu sangat penting 

untuk membatasi biaya perubahan yang biasanya terjadi, karena pengembangan 
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yang berlarut-larut panjang. Selain keterlibatan pengguna, tim RAD sukses harus 

memiliki sumber daya TI, keterampilan, dan dukungan manajemen. Karena 

merupakan proses user-driven dinamis, RAD berharga lebih utama ketika 

perusahaan membutuhkan sistem informasi untuk mendukung fungsi bisnis baru. 

Dengan mendapatkan masukan pengguna dari awal, RAD juga membantu tim 

pengembangan merancang suatu sistem yang membutuhkan user interface yang 

sangat interaktif atau kompleks. 

RAD memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan metode 

analisis tradisional terstruktur. Keuntungan utamanya adalah bahwa sistem dapat 

dikembangkan lebih cepat dengan penghematan biaya yang signifikan. 

Kerugiannya adalah RAD menekankan mekanisme sistem itu sendiri dan tidak 

menekankan kebutuhan strategis perusahaan bisnis. Risikonya adalah bahwa 

sistem mungkin bekerja dengan baik dalam jangka pendek, tetapi tujuan jangka 

panjang perusahaan dan untuk sistem mungkin tidak terpenuhi. Kerugian lain 

yang potensial adalah bahwa siklus waktu dipercepat mungkin mengizinkan 

sedikit waktu untuk mengembangkan standar kualitas, konsistensi, dan desain. 

RAD dapat menjadi alternatif yang menarik, namun, jika sebuah organisasi 

memahami risiko yang mungkin terjadi. 

2.8 Bagan alir (Flowchart) 

Dalam bukunya Longkutoy (1993:55), mengatakan bahwa Bahan dasar 

sebagai alat bantu untuk penganalisaan persoalan, adalah simbol-simbol atau 

gambar standart yang digunakan untuk menyusun suatu procedure dalam rangka 

komputerisasi. Kaitan antara satu simbol dengan lainnya dinamakan flowchart”. 
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Karena dalam analisa persoalan menggunakan simbol-simbol sebagai alat bantu, 

maka instruksi-instruksi yang ditulis dalam simbol-simbol tersebut dinamakan 

”program flowchart”. Sedangkan simbol itu sendiri dinamakan “flowcharting 

template”. Seluruh simbol yang digunakan dapat dikelompokkan dalam tiga 

kelompok yaitu: 

a.  Flow direction symbols, adalah penghubung antara symbol yang satu 

dengan symbol lainnya, juga disebut- sebagai “connecting line”, seperi 

gambar dibawah ini 

Tabel 2.1 Simbol-simbol pada Flow direction symbols 

SIMBOL KETERANGAN 

 

Arus/flow dari pada procedure dapat 
dilakukan dari atas kebawah, dari bawah ke 
atas, dari kiri kekanan atau dari kanan ke kiri. 

 

Communication link, suatu transmisi 
informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya. 

 

Connector, suatu rosedur akan masuk atau 
keluar melalui symbol ini dalam lembar yang 
sama. 

 

 

Off-line Connector, sama dengan symbol 
diatas, akan tetapi dari atau ke procedure 
lainnya pada lembar kertas lainnya. 

 

b. Processing Symbols, adalah symbol-simbol yang akan menunjukkan 

operasi pengolahan suatu prosedur, yaitu: 

Tabel 2.2 Simbol-simbol pada Processing Symbols 
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SIMBOL KETERANGAN 

 Process, suatu simbol yang menunjukkan 
setiap pengolahan yang dilakukan oleh 
komputer. 

 Manual Operation, suatu simbol yang 
menunjukkan setiap pengolahan yang tidak 
dilakukan oleh komputer. 

 Terminator, yaitu menyatakan awalan atau 
akhir suatu program 

 

 

Ofline Storage, menunjukkan bahwa data 
dalam symbol ini akan disimpan ke suatu 
media tertentu. 

 

Decision, Suatu kondisi yang akan 
menghasilkan beberapa kemungkinan 
jawaban (aksi). 

 

Keying Operation, segala jenis operasi 
dengan menggunakan mesin yang mempunyai 
key-board. 

 

Manual input, symbol untuk memasukkan 
data secara manual melalui on-line key 
board/console. 

 

c. Input-output Symbol, adalah adalah symbol-simbol yang menunjukkan 

alatan/device yang digunakan dalam pengolahan. 

Tabel 2.3 Simbol-simbol pada Input-output Symbol 

SIMBOL KETERANGAN 
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Input-output, setiap peralatan(I/O) dapat 
menggunakan symbol ini tanpa mengetahui 
jenis peralatannya baik input maupun output.  

 

Magnetic-Tape Unit, digunakan baik input 
maupun output 

 

Disk/Drum/Direct Access Storage Devices, 
digunakan baik untuk input maupun outpu.t 

 

 

Document symbol untuk data yang berbentuk 
kertas maupun untuk informasi. 

 

Transmittal tape. Digunakan untuk batch-
control information, yang berasal dari mesin 
jumlah/ hitung 

 

2.9 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Dalam bukunya whitten (2004:281), mengatakan bahwa model yang 

aktual disebut Entity Relationship Diagram (ERD) karena model ini menjelaskan 

data dalam konteks entitas dan hubungan yang digambarkan oleh data tersebut. 

ERD merupakan model data yang menggunakan beberapa notasi untuk 

menggambarkan data dalam konteks entitas dan hubungan yang dideskripsikan 

oleh data tersebut. Berikut ini merupakan model notasi bentuk Chen 

Tabel 2.4 Simbol Entity Relationship Diagram (ERD) bentuk Chen 

SIMBOL KETERANGAN 
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Entitas, Orang, tempat, atau benda memiliki nama 
tunggal ditulis dengan huruf besar berisi lebih dari 
satu instance 

 

Relationship

-name

 

Attribute, Properti dari entitas harus digunakan 
oleh minimal 1 proses bisnis dipecah dalam detail. 

 

Atribute-name

 

Relationship, Menunjukkan hubungan antar 2 
entitas dideskripsikan dengan kata kerja memiliki 
modalitas (null/not null) memiliki kardinalitas (1:1, 
1:N atau M:N). 

 

2.10 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) awalnya dikembangkan oleh Chris Gane dan 

Trish Sarson pada tahun 1979 yang termasuk dalam structured Systems Analysis 

and Design Methodology (SSADM) yang ditulis oleh Chris Gane dan Trish 

Sarson. Sistem yang dikembangkan ini berbasis pada dekomposisi fungsional dari 

sebuah sistem (Rosa, 2014:69). Edward Yourdon dan Tom DeMarco 

memperkenalkan metode yang lain pada tahun 1980-an dimana mengubah persegi 

dengan sudut lengkung (pada DFD Chris Gane dan Trish Sarson) dengan 

lingkaran untuk menotasikan. DFD Edward Yourdon dan Tom DeMarco popular 

digunakan sebagai model analisis sistem perangkat lunak untuk sistem perangkat 

lunak yang akan diimplementasikan dengan pemrograman terstruktur. 

Data Flow Diagram (DFD) atau diagram aliran data adalah alat yang 

menggambarkan aliran data melalui sistem dan kerja atau pengolahan yang 
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dilakukan oleh sistem tersebut (Whitten, 2004:326). Berikut ini merupakan 

gambar notasi permodelan DFD bentuk Gane & Sarson 

               Tabel 2.5 Simbol Data Flow Diagram bentuk Gane & Sarson 

SIMBOL KETERANGAN 

 

 
 

Process, adalah kerja yang dilakukan oleh sistem 
sebagai respons terhadap aliran data masuk atau 
kondisi. Sinonimnya adalah transform. Proses 
dapat dilakukan oleh orang, departemen, robot, 
mesin atau komputer, kita sekali lagi ingin fokus 
pada pekerjaan atau tindakan apa yang sedang 
dilakukan (proses logika), bukan pada siapa atau 
apa yang melakukan pekerjaan atau kegiatan 
tersebut (proses fisik)  (Whitten, 2004:329). 

 

 

Data Store, Kumpulan data yang disimpan 
dengan cara tertentu. Data yang mengalir 
disimpan dalam data store (Hanif, 2007:106). 

 

 

External Entity, Orang, organisasi, atau sistem 
yang berada diluar sistem tetapi berinteraksi 
dengan sistem (Hanif, 2007:106). 

 

 

Aliran Data, merupakan data yang dikirim antar 
proses, dari penyimpanan ke proses, atau dari 
proses ke masukan (input) atau keluaran (output) 

 

2.11 PHP 

 PHP berasal dari kata “Hipertext Preprocessor”, yaitu bahasa 

pemrograman universal untuk penangangan pembuatan dan pengembangan 

sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan HTML. Saat ini, PHP banyak 

dipakai untuk membuat program situs web dinamis. Contoh aplikasi program PHP 
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adalah forum (phpBB) dan MediaWiki (Software dibelakan Wikipedia) (Mundzir, 

2014:7).   

PHP sebagai sekumpulan skrip atau bahasa program memiliki fungsi 

utama yaitu mampu mengumpulkan atau mengevaluasi hasil survey atau bentuk 

apapun ke server database dan pada tahap selanjutnya akan menciptakan efek 

beruntun. Efek beruntun PHP ini berupa tindakan dari skrip lain yan melakukan 

komunikasi dengan database, mengumpulkan dan mengelompokkan informasi, 

kemudian menampilkan pada saat ada tamu website memerlukannya 

(menampilkan informasi sesuai permintaan user) (Mundzir, 2014:8).   

2.12 MySQL 

MySQL adalah system manajemen database SQL yang sifatmya open 

source (terbuka) dan paling banyak digunakan saat ini. Sistem database MySQL, 

mampu mendukung beberapa fitur seperti multithreaded, multi-user, dan SQL 

database management system (DBMS) (Mundzir, 2014:250). 

2.13  XAMPP 

XAMPP adalah paket program web lengkap yang dapat anda pakai untuk 

belajar pemrograman web, khususnya PHP dan MySQL (Bunafit Nugroho, 

2013:1). 

2.14  Php MyAdmin 

PhpMyAdmin adalah aplikasi manajemen database server MySQL 

berbasis web. Dengan aplikasi PhpMyAdmin kita bisa mengelola database 
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sebagai root (pemilik server) atau juga sebagai user biasa, kita bisa membuat 

database baru, mengelola database baru, mengelola database dan melakukan 

operasi perintah-perintah database secara lengkap (Bunafit Nugroho, 2013:15). 

2.15  Tinjauan Pustaka 

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian Sistem Informasi Keuangan, 

diantaranya “Aplikasi M-Commerce Untuk Penjualan Buku Pada Suatu Toko 

Buku Berbasis WAP (wireless Aplication Protocol) service dengan media 

handphone”. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode FAST dengan pendekatan prototyping. Aplikasi Mobile Commerce 

ini tidak hanya mempermudah pelanggan untuk melakukan pembelian buku 

secara online tapi juga mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi-

informasi mengenai profil perusahaan, informasi terkini. (Ayu dkk, 2011) 

Penelitian tentang sistem informasi administrasi di rumah sakit Dr. AK 

Gani Palembang, pengembangan sistem dalam penelitian ini menggunakan FAST. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi administrasi di rumah sakit 

Dr. AK Gani Palembang sebelum pengembangan sistem administrasi dalam 

mencari dan mencatat data pasien baru dan lama masih berjalan manual, yaitu 

dengan mengumpulkan kartu yang berisi data pasien dan data perawatan selama 

pasien sakit atau berobat. Dengan adanya sistem yang baru dapat mendukung, 

mempermudah serta mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan 

operasional administrasi sehari-hari. (Irfan, 2011) 

Penelitian tentang pengembangan digital library perpustakaan universitas 

atmajaya Yogyakarta. metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
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FAST Methodologi. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

requirement analysis phase, decision analysis, design phase, construction phase, 

implementation phase, operation and support phase. Hasil dari penelitian ini 

adalah terwujudnya digital library perpustakaan berbasis web untuk universitas 

atmajaya Yogyakarta. (Timotius, 2008) 

Penelitian tentang Rancang bangun sistem informasi pengelolaan 

keuangan daerah (studi kasus pada SKPD dinas energi dan sumber daya mineral 

kabupaten kepulauan sangihe universitas diponegoro semarang. metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode FAST. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu Membuat suatu aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 

untuk membantu pengelolah keuangan dalam prosedur pengajuan dana dan 

pembuatan laporan. (Ella, 2012) 

Penelitian tentang Sistem Informasi Rekam Medik Pada Rumah Sakit 

Bersalin Graha RAP Tanjung Balai Karimun. Tahapan-tahapan FAST yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah Scope Definition (Definisi Lingkup), 

Problem Analysis (Analisis Permasalahan), Requirements Analysis (Analisis 

Persyaratan), Logical Design (Desain Logis), Decision Analysis (Analisis 

Keputusan), Desain dan Integrasi Fisik, Construction and Testing (Konstruksi dan 

pengujian), Installation and Delivery (Instalasi dan Pengiriman). (Endang, 2011) 

Penelitian lainnya dengan judul Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 

Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 1 Pacitan. Pada 

penelitian tersebut sistem yang sedang berjalan masih manual, Rekapitulasi 

sekolah masih belum tertata dengan baik, sehingga dalam pembuatan laporan 
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memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem yang 

mampu mengatasi permasalahan tersebut sehingga pengelolaan lebih maksimal. 

(Nurita, 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

ANALISA DAN DESAIN 

3.1 Sejarah Perguruan Tinggi Widya Dharma Palembang 

Perguruan Tinggi Widya Dharma Palembang adalah lembaga pendidikan 

swasta yang didirikan pada tahun 2014 berdasarkan akte notaris nomor AHU-

2988.AH.01.04.  Pada awalnya merupakan tempat kursus komputer dan otomotif 
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yang bertempat di Jalan Kolonel Haji Burlian Km 6,5 di depan Punti Kayu, 

setelah itu bapak sophian sitepu mengurus izin PTS (Perguruan Tinggi Swasta) di 

bidang kesehatan dan jurusan yang dibuka pada waktu itu yaitu Farmasi dan 

Rekam Medis. Sejak tahun 2000 Perguruan Tinggi Widya Dharma Palembang 

memindahkan kampusnya ke jalan Soekarno Hatta dengan bertambahnya jurusan 

yatitu Teknologi Ronsen, Analis Kesehatan, Ilmu Psikologi, Kesehatan 

Masyarakat, Bahasa dan Akademi Pariwisata. Tujuan dari pendirian banyak 

jurusan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya, guna menunjang 

pelayanan di rumah sakit. Mahasiswa yang tercatat pada waktu itu hampir 2000 

orang, Mahasiswanya tidak hanya berasal dari daerah sekitar Sumsel, tetapi ada 

juga yang berasal dari Timor, Bali, dan lain-lain. Saat ini, alumni dari Perguruan 

Tinggi Widya Dharma Palembang telah mengisi beberapa posisi penting di rumah 

sakit - rumah sakit di Sumatera Selatan. 

 

 

 

3.1.1  sruktur Organisasi 

38 
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Sumber: Perguruan Tinggi Widya Dharma Palembang 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perguruan Tinggi Widya Dharma Palembang 

 

 

 

 

1. Ketua mempunyai fungsi 
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(1) Menyelenggarakan perguruan tinggi yang bersangkutan. 

(2) Ketua bertugas dan bertanggung jawab mengkoordinir kegiatan 

jalannya perguruan tinggi. 

(3) Memberikan teguran kepada seksi – seksi dan anggota bila tidak 

menjalankan tugas. 

2. Wakil Ketua mempunyai tugas 

(1) Wakil Ketua bertugas menggantikan Ketua selama Ketua berhalangan. 

(2) Wakil ketua bertanggung jawab membantu ketua mengkoordinir 

kegiatan jalannya perguruan tinggi. 

(3)  Membantu ketua dan bertanggungjawab kepada ketua apabila dalam    

pengambilan keputusan ketua tidak ada. 

3. Bendahara mempunyai fungsi 

(1) Bendahara bertanggung jawab mengelola keuangan. 

(2) Membukukan segala pengeluaran dan menerima dan mencatat tanggal 

uang masuk beserta sumber dan jumlah dana. 

(3) Mengeluarkan uang serta mencatat jumlah (banyaknya uang), tanggal, 

penerima, serta kegunaan uang tersebut. 

(4) Membuat laporan keuangan, dan membukukan keuangan iuran pokok, 

wajib. 

4. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 



42 

 

 

 

(1) Perpustakaan mempunyai fungsi: 

a. Menyediakan dan mengolah bahan pustaka. 

b. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka. 

c. Melakukan layanan referensi. 

d. Melakukan urusan tata usaha perpustakaan. 

(2) Pusat komputer mempunyai tugas: 

a. Mengumpulkan dan mengolah data atau informasi. 

b. Menyajikan dan menyimpan data atau informasi. 

c. Melaksanakan urusan tata usaha pusat komputer. 

    (3)  Laboratorium mempunyai fungsi: 

a. Menyelenggarakan praktikum keahlian sesuai dengan program 

studi. 

5. Bagian Tata Usaha   

(1) Bertanggung jawab dalm mengolah data mahasiswa. 

(2) Menyusun program kegiatan ketatausahaan. 

(3) Melaksanakan pengelolaan sistem administrasi ketatausahaan. 

(4) Melaksanakan surat menyurat, kearsipan, dan kepegawaian. 

6. Dosen mempunyai tugas: 
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(1) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan 

pengajaran   sesuai wewenang jenjang jabatan dan akademiknya. 

(2) Setiap dosen bertugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran 

atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang 

janjang jabatan akademiknya. 

(3) Setiap dosen bertugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

dalam rangka pendidikan dan pengajaran. 

3.1.2 Jurusan 

Jurusan saat ini yang ada diperguruan Tinggi Widya Dharma Palembang 

yaitu akademi farmasi (AKFAR), akademi perekam dan informatika (APIKES), 

akademi teknik rotgen (ATRO), akademi analisis kesehatan (AAK), akademi 

pariwisata (AKPARI), sekolah tinggi ilmu kesehatan masyarakat (STKM), 

sekolah tinggi psikologi (STIPSI), dan sekolah tinggi bahasa (STBA).  

3.2 Requirements Planning 

Sebelum melakukan penelitian penulis harus melakukan komunikasi kepada pihak 

terkait pada tempat penelitian melalui observasi dan wawancara. 

a. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis berisi tentang sistem 

informasi keuangan yang berjalan saat ini masih dilakukan secara sederhana 

yaitu diketik menggunakan microsoft word dan pencatatan dibuku besar. 

b. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada 

bendahara Perguruan Tinggi Widya Dharma Palembang ibu Ermulyana 
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Sembiring, SE bahwa pencatatan pembayaran mahasiswa masih dicatat 

menggunakan buku pembayaran mahasiswa sehingga apabila mahasiswa 

ingin membayar bendahara harus mencari nama mahasiswa tersebut di 

tumpukan-tumpukan buku pembayaran yang ada. Untuk masalah 

penggajian, data-data penggajian dosen dah pegawai hanya berupa print out 

yang diketik di Microsoft word. Untuk masalah pengadaan barang 

bendahara hanya mencatat didalam buku besar. Dan untuk pengeluaran rutin 

setiap bulannya yang berasal dari pembayaran air, listrik, dan telkom hanya 

berupa print out yang diketik menggunakan microsoft word yang ditumpuk 

bersama berkas-berkas lainnya. Dalam pembuatan laporan kepimpinan 

bendahara harus mengumpulkan dan mencari data-data yang ada sehingga 

membutuhkan waktu yang lama. 

3.3 User Design 

Pada tahapan user design dilakukan tahapan analisis yang ada pada metode 

FAST. Adapun tahapan-tahapan yang dikerjakan yaitu: 

3.3.1 Fase definisi lingkup  

Fase definisi lingkup menjawab pertanyaan, Apakah proyek ini layak 

untuk dilaksanakan?” untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mendefinisikan 

lingkup proyek-proyek dan masalah-masalah, kesempatan-kesempatan, dan 

perintah-perintah diterima yang memicu proyek tersebut. Tujuan dari fase definisi 

lingkup yaitu bukan untuk memecahkan masalah, kesempatan, dan perintah tapi 

hany mengkatalogkan dan mengkatagorisasikan. Kita juga harus mengidentifikasi 
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constraint/batasan yang mungkin berdampak pada proyek yang diusulkan.  Tugas-

tugas dari fase definisi lingkup yaitu; 

3.3.1.1 Mengidentifikasi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan titik 

tolak (baseline) 

Salah satu fase terpenting definisi lingkup adalah menentukan titik tolak 

awal masalah-masalah, kesempatan-kesempatan, dan atau perintah-perintah yang 

memicu proyek. Tiap masalah, kesempatan, dan perintah dinilai dengan acuan 

urgensi, visibilitas, manfaat nyata, dan prioritas. (Whitten, 2004:185)  

Produk jadi kunci tugas ini, PERNYATAAN MASALAH 

PENDAHULUAN, terdiri dari berbagai masalah, kesempatan, dan perintah yang 

diidentifikasikan. 

Tabel 3.1 Tabel Pernyataan Masalah 

PERNYATAAN MASALAH 

Proyek:  Sistem Informasi Keuangan  Manajer Proyek: - 
Dibuat Oleh: Novia Wasfriyani A 
Br.Sitepu 

Terakhir diperbari Oleh: Novia 
Wasfriyani A Br.Sitepu 

Tanggal Pembuatan: 20 Juni 2015 Tanggal terakhir diperbarui: 29 
September 2015 

 
Pernyataan Singkat 

Masalah, Kesempatan, 
atau Perintah 

Urgensi Visibilitas Keuntungan 
Tahunan 

Prioritas 
atau 

Kedudukan 

Solusi Diusulkan 

1.  Proses transaksi 
pembayaran 

Segera Tinggi Tidak 
Diketahui 

1 Pembangunan 
sistem informasi  

Pernyataan Singkat 
Masalah, Kesempatan, 

atau Perintah 

Urgensi Visibilitas Keuntungan 
Tahunan 

Prioritas 
atau 

Kedudukan 

Solusi Diusulkan 

     mahasiswa 
belum 

    yang dapat 
menyimpan data 
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terlaksana 
dengan baik 
karena harus 
mencari nama 
mahasiswa 
tersebut dibuku 
pembayaran 
mahasiswa 

pembayaran 
mahasiswa 
sehingga tidak 
membutuhkan 
waktu yang lama 
ketika transaksi. 

2. Pencatatan dari 
pembayaran air, 
PLN, Telkom, 
Pengadaan 
barrang, dan 
pengeluaran 
lainnya yang 
sering hilang 

1 Bulan Sedang Tidak 
Diketahui 

2 Pembangunan 
sistem yang dapat 
menyimpan data 
dari pencatatan 
pembayaran Air, 
PLN, Telkom, 
pengadaan 
barang, dan 
pengeluaran 
lainnya hanya  

3. Proses transaksi 
gaji belum 
terlaksana 
dengan baik 
karena 
pencatatan data-
data gaji hanya 
berupa print out 
yang ketik di 
Microsoft word 
dan belum 
mempunyai slip  
gaji ketika 
melakukan 
transaksi 
penggajian 

Segera Tinggi Tidak 
diketahui 

1 Pembanguanan 
Sistem yang dapat 
menyimpan data 
gaji dan ketika 
melakukan 
transaksi dapat 
mencetak slip gaji  

Pernyataan Singkat 
Masalah, Kesempatan, 

atau Perintah 

Urgensi Visibilitas Keuntungan 
Tahunan 

Prioritas 
atau 

Kedudukan 

Solusi Diusulkan 

4. Laporan kas ke 
pimpinan yang 
sering tidak 
tepat waktu 
karena harus 

1 Bulan Sedang Tidak 
diketahui 

2 Proses pembuatan 
sistem informasi 
yang terintegrasi 
sehingga tidak 
diperlukan dua 
kali dalam proses 
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mencari catatan-
catatan dari 
berkas lainnya 

pembuatan 
laporan 

 

3.3.1.2 Menegosiasi Lingkup Titik Tolak  

Lingkup mendefinisikan batas-batas proyek aspek-aspek bisnis yang akan 

atau tidak akan dimasukkan kedalam proyek (Whitten, 2004:186). Berdasarkan 

identifikasi masalah yang telah didapatkan maka penulis melakukan tahapan 

berikut: 

a. Tipe-tipe data yang mendeskripsikan sistem yang sedang 

dipelajari 

Dari sistem informasi keuangan yang akan dibuat ini memerlukan data 

mahasiswa, data pembayaran semester, data pembayaran pembangunan, 

data pembayaran rekapitulasi, data penggajian dosen, data penggajian 

karyawan, data pencatatan pengeluaran rutin, dan data pengadaan barang. 

Adapun data-data tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran. 

b. Alur proses bisnis yang sedang berjalan 

Alur proses yang sedang berjalan ini digambarkan dengan menggunakan 

flowchart. 

 

 

a. Flowchart Pembayaran mahasiswa 

Adapun flowchart dari sistem pembayaran mahasiswa yang sedang 

berjalan di Perguruan Tinggi Widya Dharma Palembang yaitu seperti 

gambar berikut: 
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Mulai

Menerima dan 
menghitung 

uang dari 
mahasiswa

Mendapatkan 
Nim & 

Melakukan 
Pembayaran

Kwitansi 3

Kwitansi 2

Kwitansi 

Pembayaran

1

Kwitansi 2

Kwitansi 

pembayaran 1

Kwitansi 

pembayaran 2

Catat bukti 
pembayaran ke 

buku kas 
pembayaran 
mahasiswa

Buku kas 

pembayaran

Laporan Kas

Mahasiswa Bank Bendahara Ketua

Selesai

 

Gambar 3.2 Flowchart pembayaran mahasiswa 

Mahasiswa mendapatkan nim dan melakukan pembayaran ke bank, lalu 

bank menerima pembayaran dan mengeluarkan bukti pembayaran sebanyak 3 

rangkap.  Bukti pembayaran pertama dan kedua diberikan bank kepada 

mahasiswa dan bukti pembayaran ke 3 untuk diarsipkan. Mahasiswa 

mengarsipkan bukti pembayaran ke 2 dari bank dan memberikan bukti 

pembayaran pertama ke bagian bendahara. Bendahara mencatat bukti 

pembayaran ke buku kas pembayaran mahasiswa. Bendahara membuat 

laporan pembayaran dan diberikan kepada ketua. 

b. Flowchart pembayaran menggunakan kwitansi 

Adapun flowchart dari sistem pembayaran mahasiswa menggunakan 

kwitansi yang sedang berjalan di Perguruan Tinggi Widya Dharma 

Palembang yaitu seperti gambar berikut: 
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Mahasiswa Bendahara

Mulai
Melakukan 
Pembayaran

Catat data 
pembayaran 
mahasiswa

Mencari nama 
di data 

mahasiswa 
yang daftar 

ulang

Kwitansi 
pembayaran 1

Pencatatan 
dibuku besar

Kwitansi 

pembayaran 1

Kwitansi 

pembayaran 2

Ketua

Laporan Ke 
Ketua

Selesai

Tata Usaha

Catat data 
mahasiswa 
yang daftar 

ulang

Data 
mahasiswa 1Data 

mahasiswa 2

Data 
mahasiswa 1

Gambar 3.3 Flowchart pembayaran menggunakan kwitansi 

Bagian tata usaha mencatat data mahasiswa yang masih aktif, dokumen 

pertama diserahkan kebagian bendahara dan dokumen kedua diarsipkan. 

Mahasiswa melakukan pembayaran ke bendahara, bendahara mencari nama di 

data mahasiswa yang masih aktif, bendahara membuat kwitansi pembayaran 

mahasiswa sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama diberikan kepada 

mahasiswa dan rangkap kedua di arsipkan untuk bagian bendahara. Bendahara 

mencatat pembayaran dibuku besar dan bendahara memberikan laporan kas ke 

ketua. 

c. Flowchart pengarsipan data Air, PLN, dan Telkom 

Adapun flowchart dari sistem pengarsipan data Air, PLN, dan Telkom 

yang sedang berjalan di Perguruan Tinggi Widya Dharma Palembang yaitu 

seperti gambar berikut: 
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Mulai

Cek Pembayaran 
Air, PLN, Telkom 

di Internet

 melakukan 
pembayaran secara 

online

Bukti Pembayaran

Mencatat bukti 
pembayaran dari 

Air, PLN, dan 
Telkom untuk si 

arsipkan

Laporan 

pembayaran Air, 

PLN, dan Telkom

Selesai

Laporan 

pembayaran Air, 

PLN, dan Telkom

Bendahara Ketua

Gambar 3.4 Flowchart pengarsipan data Air, PLN, dan Telkom 

Bendahara melakukan pengecekan pembayaran air, pln, dan Telkom di 

internet, setelah itu bendahara melakukan pembayaran secara online dan 

mendapatkan bukti pembayaran. Bendahara mencatat bukti pembayaran untuk 

diarsipkan. Bendahara membuat laporan pembayaran air, pln, dan Telkom lalu 

diberikan ke ketua. 

d. Flowchart pengarsipan data penggajian Karyawan 

Adapun flowchart dari sistem pengarsipan pengarsipan data penggajian 

Karyawan yang sedang berjalan di Perguruan Tinggi Widya Dharma 

Palembang yaitu seperti gambar berikut: 
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Kepegawaian Bendahara Karyawan

Mulai

Catat data  jumlah 
absensi pegawai

Data jumlah absensi 
pegawai 1

Data jumlah absensi 
pegawai 2

Data jumlah absensi 
pegawai 1

Menghitung 
laporan penggajian

Membuat tanda 
terima gaji

Gaji

Tanda terima gaji

Tanda terima gaji

Menandatangani 
tanda terima gaji

Selesai

Gambar 3.5 Flowchart pengarsipan data penggajian 

Bagian kepegawaian mencatat data jumlah absensi pegawai. Dokumen 

pertama diberikan kepada bagian bendahara dan dokumen kedua diarsipkan. 

Bagian bendahara mencatat laporan penggajian dan melakukan transaksi 

penggajian. Bendahara membuat tanda terima gaji dan memberikan dokumen 

tanda terima gaji ke dosen dan karyawan untuk ditandatangani. Dosen dan 

karyawan menandatangani dokumen tanda terima gaji. 

e. Flowchard transaksi penggajian dosen 

Adapun flowchart dari sistem transaksi penggajian dosen yang sedang 

berjalan di Perguruan Tinggi Widya Dharma Palembang yaitu seperti 

gambar berikut: 
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Jurusan Bendahara Dosen

Mulai

Catat data  dosen 
mengajar, menguji 
dan membimbing

Data mengajar, menguji 
dan membimbing dosen 1

Data Pertemuan 
dosen 1

Menghitung 
laporan penggajian

Membuat tanda 
terima gaji

Gaji

Tanda terima gaji

Tanda terima gaji

Menandatangani 
tanda terima gaji

Selesai

Kepegawaian

Data jadwal mengajar, 
menguji dan membimbing 

dosen 2

Data mengajar, menguji 
dan membimbing dosen 1

Mencatat data 
pertemuan dosen 

Data pertemuan dosen 1

Data pertemuan dosen 2

 Gambar 3.6 Flowchart pengarsipan data penggajian 

Bagian jurusan membuat data dosen mengajar membimbing dan menguji. 

Dokumen pertama diserahkan kebagian pegawai dan dokumen ke dua 

diarsipkan.Bagian pegawai mencatat data peremuan dosen mengajar 

sebanyak 2 rangkap, rangkap pertama di serahkan ke bagian bendahara dan 

rangkap kedua diarsipkan. Setelah itu bagian bendahara mencatat laporan 

penggajian dan melakukan transaksi penggajian. Bendahara membuat tanda 

terima gaji dan memberikan dokumen tanda terima gaji ke dosen dan 

karyawan untuk ditandatangani. Dosen dan karyawan menandatangani 

dokumen tanda terima gaji. 

f. Flowchard transaksi  Pengadaan barang 

Adapun flowchart dari sistem transaksi transaksi Pengadaan barang 

yang sedang berjalan di Perguruan Tinggi Widya Dharma Palembang yaitu 

seperti gambar berikut: 
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Bendahara Ketua

Mulai

Catat transaksi 
pengadaan 

barang

Laporan transaksi 
pengadaan barang

Laporan transaksi 
pengadaan barang

Selesai

Gambar 3.7 Flowchart transaksi pengadaan barang 

  Bendahara mencatat transaksi pengadaan barang kedalam buku besar dan 

bendahara membuat laporan transsksi pengadaan barang lalu diberikan 

kepada ketua.Ketua menerima laporan dari transaksi pengadaan barang. 

 

 

3.3.1.3 Mengembangkan Jadwal  

Suatu penelitian agar dapat berjalan dengan lancar maka diperlukan sebuah 

penjadwalan agar proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Berikut ini 

menampilkan project plan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini. 
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Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Juni 2015

20-30 1-7 11-20 21-30

Juli 2015

10-20

Agustus 2015

1-10 11-20 22-30

September 2015

Task Name Start Finish

Project Management

Scope Definision

Analisis Masalah

Analisis Persyaratan

Desain Login

Desain Fisik

Konstruksi dan Pengujian

20-06-2015 30-09-2015

20-06-2015 03-07-2015

03-07-2015 12-07-2015

12-07-2015 21-07-2015

15-07-2015 10-08-2015

10-08-2015 19-09-2015

06-09-2015 29-09-2015

 

3.3.2 Fase Analisis Masalah 

Tujuan fase analisis masalah adalah mempelajari dan memahami bidang 

masalah dengan cukup baik untuk secara menyeluruh menganalisa masalah, 

kesempatan, dan batasannya (Whitten, 2004:190).  

Tabel 3.3 Tabel Matriks Masalah, Kesempatan, Tujuan, dan Batasan 

Proyek:  Sistem Informasi Keuangan  Manajer Proyek: - 
Dibuat Oleh: Novia Wasfriyani A 
Br.Sitepu 

Terakhir diperbari Oleh: Novia 
Wasfriyani A Br.Sitepu 

Tanggal Pembuatan: 20 Juni 2015 Tanggal terakhir diperbarui: 29 
September 2015 

 

Analisis Sebab dan Akibat Tujuan-tujuan Perbaikan Sistem 

Masalah atau 
kesempatan 

Sebab dan akibat Tujuan sistem Batasan Sistem 

Proses transaksi 
pembayaran 
mahasiswa belum 
terlaksana dengan 

1. Pencatatan data 
pembayaran 
mahasiswa harus 
mencari nama 

Pengurangan 
waktu untuk 
ketika 
melakukan 

Sistem yang akan 
dibangun harus 
mampu 
menyimpan data 
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baik. 
 

 

siswa tersebut di 
buku besar 
pembayaran 
mahasiswa. 
Kegiatan 
pelayanan ketika 
bayaran 
membutuhkan 
waktu 10 menit 
dan  

2. Apabila ingin 
mengetahui sisa 
pembayaran 
mahasiswa 
membutuhkan 
waktu yang lama 
karena harus 
mencari nama 
mereka di buku 
besar 
pembayaran 
mahasiswa 

3.  Pencatatan dari  
data pembayaran 
Air, PLN, 
Telkom, 
pengadaan 
barang, dan 
pengeluaran 
lainnya hanya 
ditumpuk dan 
disimpan di  

pembayaran. 
Pengurangan 
waktu dalam hal 
transaksi 
penggajian 

pembayaran 
mahasiswa. 
Sistem yang akan 
dibangun harus 
mampu 
menyimpan data 
dari pembayaran 
air, pln, Telkom, 
dan pengadaan 
barang. 
 

Analisis Sebab dan Akibat 
Tujuan-tujuan Perbaikan Sistem 

Masalah atau 
kesempatan 

Sebab dan akibat Tujuan sistem Batasan Sistem 

Pencatatan dari 
pembayaran Air, 
PLN, Telkom, 
pengadaan barang, 
dan pengeluaran 
lainnya yang 
sering hilang 

     dalam rak. 
kegiatan 
pencarian data-
data untuk 
pembuatan  
laporan 
membutuhkan 
waktu kurang 

Pengurangan 
waktu dalam hal 
pembuatan 
laporan ke 
pimpinan. 

Sistem yang akan 
dibangun harus 
menyediakan 
cetak slip gaji dan 
cetak kuitansi 
pembayaran 
mahasiswa. 
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Proses transaksi 
gaji belum 
terlaksana dengan 
baik 
 
 
 
 
 
Laporan kas ke 
pimpinan  yang 
sering tidak tepat 
waktu 

lebih 15 menit 
4.  Karena proses 

pencatatan data 
dosen mengajar, 
menguji, dan 
membimbing 
yang masih tidak 
akurat (masih 
diketik 
menggunakan 
word) dan tidak 
memiliki slip 
gaji.Memperlamb
at mengetahui 
jumlah gaji dalam  
proses penggajian 

5.  Proses 
pembuatan 
laporan ke 
pimpinan harus 
mencari catatan-
catatan dari 
berkas lainnya. 
Terhambatnya 
waktu bagi ketua 
PTS untuk 
melihat laporan 
keuangan 

3.3.3 Fase Analisis Persyaratan 

   Fase analisis persyaratan menentukan persyaratan bisnis bagian sistem 

baru. Fase analisis persyaratan sangatlah penting untuk kesuksesan semua sistem 

informasi yang baru (Whitten,2004:198). 

Untuk menganalisa kebutuhan sistem yang akan dibangun, penulis 

menggunakan Table Functional Requirement (persyaratan fungsional) dan Table 

Non Functional Requirement (persyaratan non fungsioanl) sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Functional Requirement 



57 

 

 

 

Pemakai 

sistem 

Kebutuhan 
Aplikasi 

Kebutuhan 
Antar muka 

pemakai 

Spesifikasi 
Kebutuhan 

Kebutuhan 
Informasi 

Tata Usaha Set Periode Form input 
periode 

 
Form input 
data 
mahasiswa 
yang daftar 
ulang 

Input periode 
 

Input data 
mahasiswa yang 
daftar ulang 
 

Laporan data 
mahasiswa yang 
daftar ulang 

Kepegawaian Data Absen 
Pegawai dan 
dosen 

Form input data 
absen pegawai 
 
Form input 
kehadiran 
mengajar dosen 

Input data absen 
pegawai 
 
Input data 
kehadiran dosen 

 

Jurusan Data dosen 
mengajar, 
menguji dan 
membimbing 

Form input data 
mengajar dosen 
 
Form input data 
dosen menguji 
 
Form input data 
dosen 
bimbingan 

Input data 
mengajar dosen 
 
Input data dosen 
menguji 
 
Input data dosen 
bimbingan 

 

Bendahara Pembayaran 
Mahasiswa 
 
Penyimpanan 
data  
pembayaran 
Air, PLN, 
dan Telkom 

penyimpanan 
data  dari 
transaksi 
pengadaan 
barang 

penyimpanan 
data  dari 
rekapitulasi 
dana keluar 
wisudah, 

Form 
pembayaran 
mahasiswa 

 
Form input 
pembayaran Air, 
PLN, Telkom 
 
Form untuk 
pencatatan  
transaksi 
pengadaan 
barang 
 
Form untuk 
pencatatan  dana 
keluar dari 
rekapitulasi 
wisudah, KTI, 

Input data 
pembayaran 
mahasiswa 

 
Cetak Kartu 
Pembayaran  
 
Input data 
pembayaran Air, 
PLN, dan 
Telkom  
 
Input data dari 
transaksi 
pengadaan 
barang 
 
Input data dana 
keluar dari 

Laporan 
pembayaran 
mahasiswa 

Kartu 
pembayaran 
mahasiswa 

Laporan data 
pembayaran 
Air, PLN, dan 
Telkom  

Laporan data 
transaksi 
pengadaan 
barang 

Laporan data 
dana keluar dari 
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KTI, 
yudisium 

Transaksi 
gaji pegawai 
dan dosen  

Buku Besar 
dari transaksi 
penerimaan 
dan 
pengeluaran 
kas 

dan yudisium 
 
Form transaksi 
gaji dosen dan 
pegawai 
 
Form buku besar 

 

rekapitulasi 
wisudah, KTI, 
dan yudisium 
 
Cetak gaji 
karyawan dan 
dosen  
 
Input tanggal 
awal dan akhir 
 
Cetak buku 
besar 

 

rekapitulasi 
wisudah, KTI, 
dan yudisium 

Laporan data 
gaji dosen dan 
karyawan 

Laporan buku 
besar 

 

 

Pimpinan Laporan  Form Laporan  

 

 Laporan 
pembayaran 
mahasiswa 

Laporan data 
pembayaran 
Air, PLN, dan 
Telkom  

Laporan data 
dari transaksi 
pengadaan 
barang 

Laporan data 
dana keluar dari 
rekapitulasi 
wisudah, KTI, 
dan yudisium 

Laporan data 
gaji dosen dan 
karyawan 

Laporan buku 
besar 

 

Tabel 3.5 Non Functional Requirement 
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Non Functional Requirements 

Tipe Kebutuhan Penjelasan 

Performance Sistem diharapkan memiliki respose time yang 
cepat dalam penyelesaian setiap pengolahan 
data. 

Information 1.  Informasi yang ditampilkan akurat. 

2. Sistem harus mampu menginformasikan 
apabila password yang dimasukkan salah 

Economy Sistem yang baru diharapkan dapat menekan 
biaya operasional seperti pemakaian kertas 
dalam pencatatan laporan. 

Control Sistem diharapkan memiliki hak akses oleh 
setiap penggunanya sehingga tidak semua orang 
dapat mengelola data tersebut. 

Efficiency Dengan adanya sistem yang dibuat mendorong 
efisiensi waktu pemrosesan data 

Service Sistem harus mudah digunakan (user Friendly). 

 

3.3.4 Fase Desain Logis 

Desain logis lebih lanjut mendokumentasikan persyaratan bisnis dengan 

menggunakan model-model sistem yang menggambarkan struktur data, aliran 

data, dan antarmuka pengguna (Meningkat pula dengan menggunakan model 

objek, seperti telah diperkenalkan dalam bab ini). Pada fase ini kita 

menggambarkan berbagai model sistem untuk mendokumentasikan persyaratan 

untuk sistem baru dan sistem yang ditingkatkan. (Whitten 2004:202) 

3.3.4.1 Diagram aliran data konteks 
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Sistem dibuat untuk menentukan lingkup proyek awal. Diagram aliran data 

one-page sederhana ini hanya menunjukkan antarmuka utama sistem dengan 

lingkungannya (Whitten 2004:349). Berikut ini adalah gambar diagram konteks 

dari sistem informasi keuangan pada perguruan tinggi widya dharma Palembang. 

0

Sistem 

Informasi 

Keuangan

Tata Usaha

Bendahara

Kepegawaian

Jurusan

Pimpinan

Data dosen mengajar

Data dosen menguji

Data dosen bimbingan 

Data Mahasiswa daftar ulang

Data absensi pegawai 

Data pertemuan  dosen

Trans Pemb Pembangunan Mahasiswa

Trans Pemb Semester Mahasiswa

Trans Pemb Rekapitulasi Mahasiswa

Trans Pengadaan Barang

Trans Pengeluaran Rutin

Trans Pengeluaran lainnya

Trans Gaji

Trans Buku Besar

Lap. Trans pemb Pembangunan Mahasiswa

Lap. Trans pemb Semester Mahasiswa

Lap. Trans Pemb Rekapitulasi Mahasiswa

Lap. Trans Pengadaan Barang

Lap. Trans Pengeluaran Rutin

Lap.Trans Pengeluaran Lainnya

Lap. Trans Gaji

Lap. Trans Buku Besar

Gambar 3.8 Diagram aliran data konteks 

Didalam diagram aliran data konteks sistem informasi keuangan diatas terdapat 5 

entitas yaitu tata usaha, jurusan, kepegawaian, bendaharan, dan pimpinan. Bagian 

tata usaha dapat menginputkan data mahasiswa daftar ulang ke sistem. Bagian 

kepegawaian menginput data absensi pegawai dan data kehadiran dosen ke dalam 

sistem. Bagian jurusan menginputkan data mengajar dosen, data menguji dosen, 

dan data membimbing dosen kedalam sistem. Bagian bendahara yaitu melakukan 

transaksi pembayaran pembangunan mahasiswa, transaksi pembayaran semester 

mahasiswa, transaksi pembayaran rekapitulasi mahasiswa, menginput pengadaan 

barang, menginput transaksi pengeluaran rutin, input transaksi lainnya, transaksi 
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gaji, dan transaksi buku besar. Bagian pimpinan dapat melihat laporan dari 

transaksi yang ada pada bendahara. 

3.3.4.2 Diagram Dekomposisi Fungsional 

Dekomposisi adalah kegiatan untuk menguraikan sistem menjadi 

subsistem, proses, dan subproses komponennya. Dalam analisis sistem, 

dekomposisi memungkinkan anda mempartisi sistem menjadi subsistem logika 

dari proses untuk peningkatan komunikasi, analisis, dan desain (Whitten 

2004:349). Berikut ini adalah gambar diagram dekomposisi fungsional dari sistem 

informasi keuangan pada perguruan tinggi widya dharma Palembang, yang mana 

pada gambar ini terdapat 4 subsistem yaitu subsistem data utama, subsistem 

transaksi, subsistem akuntansi, dan subsistem laporan. 
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Sistem Informasi 

Keuangan

2

Subsistem Transaksi

2.7

Proses Transaksi gaji

3

Subsistem 

Akuntansi

2.4

Proses transaksi pengadaan barang

1

Subsistem 

Data utama

1.2

Proses daftar ulang mahasiswa

1.3

Proses data mengajar  dosen

4

Subsistem Laporan

3.1

Proses Buku Besar

2.1

Proses pembayaran pembangunan mahasiswa

4.1

Proses Laporan Transaksi  

ke pimpinan 

2.5

Proses trans peng rutin

2.6

Proses trans peng lainnya

1.2.1

Tambah data daftar ualang mahasiswa

1.3.1

Tambah data mengajar dosen

1.3.2

Hapus data mengajar dosen

1.3.3

Ubah data mengajar dosen dosen

2.1.1

Tambah pembayaran mahasiswa

2.1.2

Detail pembayaran mahasiswa

2.4.1

Tambah pembayaran pengadaan barang

2.7.1

Mencetak transaksi gaji

2.5.1

tambah peng rutin

2.6.1

Tambah peng lainnya

2.1.3

Cetak pembayaran mahasiswa

1.6

Proses data Absen pegawai

1.6.1

Tambah data absen pegawai

1.6.2

Hapus data absen  pegawai

1.6.3

Ubah data absen pegawai

1.4

Proses data menguji  dosen

1.4.1

Tambah data menguji dosen

1.4.2

Hapus data menguji dosen

1.4.3

Ubah data menguji dosen 

1.5

Proses data bimbingan  dosen

1.5.1

Tambah data bimbingan  dosen

1.5.2

Hapus data bimbingan dosen

1.5.3

Ubah data bimbingan dosen 

1.7

Proses data pertemuan dosen

1.7.1

Tambah data  pertemuan dosen

1.7.2

Hapus data  pertemuan dosen

1.7.3

Ubah data  pertemuan dosen

2.2

Proses pembayaran semester mahasiswa

2.2.1

Tambah pembayaran mahasiswa

2.2.2

Detail pembayaran mahasiswa

2.2.3

Cetak pembayaran mahasiswa

2.3

Proses pembayaran rekapitulasi mahasiswa

2.3.1

Tambah pembayaran mahasiswa

2.3.2

Detail pembayaran mahasiswa

2.3.3

Cetak pembayaran mahasiswa

1.1

Proses input periode

1.1.1

set periode

 

Gambar 3.9 Diagram dekomposisi fungsional 
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Sistem informasi keuangan memiliki 4 subsistem yaitu subsistem data 

utama, subsistem transaksi, subsistem akuntansi, dan subsistem laporan. 

Subsistem data utama memiliki 7 proses yaitu proses set periode, proses daftar 

ulang mahasiswa, proses data mengajar dosen, proses data menguji dosen, proses 

data bimbingan dosen, data absen pegawai, dan data pertemuan dosen. Pada 

proses daftar ulang mahasiswa memiliki subproses yaitu tambah data daftar ulang 

mahasiswa. Pada proses data mengajar dosen memiliki 3 subproses yaitu tambah 

data mengajar, ubah data mengajar, dan hapus data mengajar. Proses data menguji 

memiliki 3 subproses yaitu tambah data menguji, ubah data menguji, hapus data 

menguji. Proses data bimbingan dosen memiliki 3 subproses yaitu tambah data 

bimbingan, ubah data bimbingan, hapus data bimbingan. Proses data absen 

pegawai memiliki 3 subproses yaitu tambah absen pegawai hapus absen pegawai 

ubah absen pegawai. Proses data pertemuan dosen memiliki 3 subproses yaitu 

tambah data pertemuan dosen, hapus data pertemuan dosen, ubah data pertemuan 

dosen. Subsistem transaksi memiliki 7 proses yaitu proses pembayaran 

pembangunan mahasiswa, proses pembayaran semester mahasiswa, proses 

pembayaran rekapitulasi mahasiswa, proses transaksi pengadaan barang, proses 

transaksi pengeluaran rutin, proses transaksi pengeluaran lainnya, dan proses 

transaksi gaji. Pada proses pembayaran pembangunan mahasiswa memiliki 

subproses yaitu tambah transaksi pembayaran mahasiswa, detail transaksi 

pembayaran mahasiswa, cetak transaksi pembayaran mahasiswa. Pada proses 

pembayaran semester mahasiswa memiliki subproses yaitu tambah transaksi 

pembayaran mahasiswa, detail transaksi pembayaran mahasiswa, cetak transaksi 
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pembayaran mahasiswa, Pada proses pembayaran rekapitulasi mahasiswa 

memiliki subproses yaitu tambah transaksi pembayaran mahasiswa, detail 

transaksi pembayaran mahasiswa, cetak transaksi pembayaran mahasiswa. Proses 

pengadaan barang memiliki subproses tambah data pengadaan barang. Proses 

pengeluaran lainnya memiliki subproses tambah data pengeluaran lainnya. Proses 

pengeluaran rutin memiliki subproses tambah data pengeluaran rutin. Proses 

transaksi gaji memiliki subproses cetak gaji. Subsistem akuntansi memiliki proses 

buku besar dan pada subsistem laporan memiliki proses laporan semua transaksi 

yang ada dibendahara. 

3.3.4.3 Diagram Sistem Logis 

Diagram aliran data ini menunjukkan “gambar besar” sistem tersebut. 

Diagram sistem menyajikan konteks yang berarti bagi pengguna untuk mensahkan 

akurasi tiap kejadian yang harus direspon sistem, tetapi kejadian tersebut tidak 

terisolasi. Kejadian tersebut secara kolektif mendefinisikan sistem dan subsistem 

(Whitten, 2004:358). Berikut ini adalah gambar diagram sistem dari sistem 

informasi keuangan pada perguruan tinggi widya dharma Palembang. 
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1.2

Proses input data 

daftar ulang 

mahasiswa

Tata Usaha

Mahasiswa

Jurusan
Daftarulang

Data  Mahasiswa Daftar Ulang

Bendahara

2.2

Proses Transaksi 

Pembayaran Semester 

Mahasiswa

2.3

Proses Transaksi 

Pembayaran rekapitulasi 

mahasiswa

2.1

Proses Transaksi 

Pembayaran 

pembangunan 

2.4

Proses Transaksi 

Pengadaan Barang

TransPembpembangunan

transpembsemester

TransPembrekapitulasi

pengadaanbarang

pengeluaranrutin

Trans Pemb Pembangunan 

Mahasiswa

Trans  Pemb  Semester 

Mahasiswa

Trans Pemb Rekapitulasi 

Mahasiswa

Trans  Pengadaan Barang

Trans  Pengeluaran Rutin

Id_daftarulang

Tambah_Daftar_ulang

Tambah_Trans_pemb_pembangunan

Tambah_Trans_pemb_semester

Tambah_Trans_pemb_rekapitulasi

Tambah_Trans_Pengadaan_barang

Tambah_Trans_peng_rutin

2.5

Proses Input

pemb Air, Lampu, 

Telkom

2.6

Proses Input

pengeluaran lainnya
pengeluaran

Tambah_Trans_peng_lainnya
Trans  Pengeluaran Lainnya

1.1

Proses input Periode
PeriodeInput Periode

Id_daftarulang

Id_daftarulang

Id_Periode

Id_periode

Id_periode

Id_periode

1.6

Proses Input

Absen Karyawan

1.7

Proses Input

Pertemuan Dosen
Pegawai

Karyawan Absen

Pertemuan

1.3

Proses Input

Data dosen mengajar

1.4

Proses Input

Data dosen menguji

1.5

Proses Input

Data dosen membimbing

Jurusan

Dosen

Id_dosen

Id_dosen

Mengajar

Menguji

Bimbingan

Id_mengajar

2.7

Proses Transaksi Gaji

3.1

Proses Buku Besar

Id_pertemuan

Id_absen

Id_menguji

Id_bimbingan

Transaksigaji

4.1

Laporan transaksi Pimpinan

Kd_byar_pemb

Kd_byr_sem

Kd_byr_rek

Id_Trans_peng

Id_Trans_rut

Id_Trans_lain

Id_Gaji

Kd_byr_pemb

Kd_byr_sem

Kd_byr_rek

Id_trans_peng
Id_trans_rut

Id_trans_lain Buku_besar

Data_mk

jenispembayaran

Kd_jns_pemb

Input data dosen mengajar

Input data dosen menguji

Input data dosen membimbing

Input absen karyawan

Input pertemuan dosen

transaksi gaji

Buku besar

Tambah_data_mengajar

Ubah_data_mengajar
hapus_data_mengajar

Tambah_data_menguji

hapus_data_menguji

ubah_data_menguji

Tambah_data_bimbingan

ubah_data_bimbingan
hapus_data_bimbingan

Tambah_data_absen

ubah_data_absen

hapus_data_absen

Tambah_data_pertemuan
ubah_data_pertemuan

hapus_data_pertemuan

Gambar 3.10 Diagram Sistem Logis 
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Pada diagram sistem diatas terdapat enam belas proses. Semua proses 

tersebut dilakukan oleh lima entitas. Entitas tata usaha melakukan proses set 

periode dan data daftar ulang mahasiswa. Entitas Bendahara melakukan proses 

transaksi pembayaran pembangunan mahasiswa, proses transaksi pembayaran 

semester mahasiswa, proses transaksi pembayaran rekapitulasi mahasiswa, proses 

transaksi pengadaan barang, proses transaksi pengeluaran rutin, proses transaksi 

pengeluaran lainnya, proses transaksi gaji, dan proses buku besar. Entitas 

kepegawaian melakukan proses data absen karyawan dan data pertemuan dosen. 

Entitas jurusan yaitu proses data dosen mengajar, proses data dosen menguji dan 

proses data membimbing. Entitas pimpinan proses menerima laporan dari 

transaksi di bendahara. 

3.3.4.4   Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) yaitu model data yang menggunakan 

beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam konteks entitas dan hubungan 

yang dideskripsikan oleh data tersebut (Whitten, 2004:281). Berikut ini adalah 

gambar Entity Relationship Diagram (ERD) dari sistem informasi keuangan pada 

perguruan tinggi widya dharma Palembang. 
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Periode

Mahasiswa

Jurusan

Daftar_Ulang

Dosen Data_mk

Jenis_pembayaran

Pengadaan_barang

Memiliki

Memiliki
Trans_pemb_semester

Trans_pembayaran

_rekapitulasi

Trans_pemb_pemb

angunan

pengeluaranrutin

pengeluaran

Memiliki

Mengajar

Menguji

bimbingan

Karyawan Memiliki Absen

NPM

Nama

Tmp_lahir

Tgl_lahir agama

alamat angkatan

Kd_jurusan

Nm_jurusan

Kd_dulang

tgl

smt

periode Id_periode periode Tgl_mulai

Tgl_akhir status

Kd_jnspembyarn

Nm_jnspem
Kd_byr

Tgl_byr

Jml_byr

Status_byr

Kd_byr

Kd_byr

Tgl_byr

Tgl_byr

Jml_byr

Status_byr

Jml_byr

Status_byr

Id_byr

tanggal

alamat
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Gambar 3.11 Entity Relationship Diagram (ERD) 
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Dari gambar di atas terdapat 21 tabel yaitu tabel mahasiswa, daftar ulang, dosen, 

data_mk, transaksi_gaji, jurusan, menguji, bimbingan, pengadaan_barang, 

pengeluaranlain, pengeluaranrutin, mengajar, pertemuan, daftar ulang, absen, 

karyawan, pertemuan, periode, transpembrekapitulasi, transpembsemseter, 

transpembpembangunan. Dimana pada gambar diatas satu mahasiswa memiliki 

banyak daftar ulang, satu mahasiswa hanya memiliki satu jurusan, satu dosen 

mengajar banyak mata kuliah, satu dosen dapat menguji banyak mahasiswa, satu 

dosen dapata membimbing banyak mahasiswa, satu daftar ulang memiliki banyak 

periode, satu mahasiswa memiliki transaksi pembayaran pembangunan, transaksi 

pembayaran semester, transaksi pembeyaran rekapitulasi yang dilakukan 

perperiode. Setiap periode memiliki pengeluaran yaitu berasal dari pengadaan 

barang, pengeluaran rutin, dan pengeluaran lainnya. Setiap dosen memiliki 

transaksi gaji. 

3.3.4.5 Diagram Aliran Data Fisik 

  Diagram Aliran Data Fisik memodelkan keputusan-keputusan 

teknis dan desain manusia untuk diimplementasikan sebagai bagian dari sistem 

informasi. Diagram tersebut mengkomunikasikan pilihan-pilihan teknis dan 

keputusan desain lain kepada mereka yang secara actual akan membangun dan 

mengimplementasikan sistem (Whitten, 2004:476). Diagram tersebut mengubah 

bentuk logis menjadi fisik menjelaskan dimana sistem yang dijalankan akan 

diproses. Berikut ini adalah gambar diagram sistem fisik dari sistem informasi 

keuangan pada perguruan tinggi widya dharma Palembang. 
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Gambar 3.12 Diagram Sistem Fisik 
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Pada diagram sistem fisik diatas terdapat enam belas proses. Semua proses 

tersebut dilakukan oleh lima entitas. Entitas tata usaha melakukan proses set 

periode dan input data daftar ulang mahasiswa. Entitas Bendahara melakukan 

proses transaksi pembayaran pembangunan mahasiswa, proses transaksi 

pembayaran semester mahasiswa, proses transaksi pembayaran rekapitulasi 

mahasiswa, proses transaksi pengadaan barang, proses transaksi pengeluaran 

rutin, proses transaksi pengeluaran lainnya, proses transaksi gaji, dan proses buku 

besar. Entitas kepegawaian melakukan proses data absen karyawan dan data 

pertemuan dosen. Entitas jurusan yaitu proses data dosen mengajar, proses data 

dosen menguji dan proses data membimbing. Entitas pimpinan proses menerima 

laporan dari transaksi di bendahara. 

3.3.4.6 Desain Sistem 

Adapun desain sistem dari rancangan sistem informasi keuangan yang 

dibuat yaitu: 

a. Rancangan Form Login 

Form ini berfungsi sebagai verifikasi user ketika akan menggunakan 

sistem. 

HEADER

FOOTER

Gambar

Sistem Informasi Keuangan

Username

Login

Password
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Gambar 3.13 Form Login 

b. Rancangan Menu Daftar Ulang 

Tampilan form ini dirancang untuk halaman daftar ulang. Halaman ini 

digunakan tu untuk tambah data daftar ulang, melakukan pencarian data, 

dan melihat data registrasi berdasarkan periode. 

Nomor
Kode Daftar

Ulang
NPM

Jenis 

Kelamin
Agama Alamat Telepon AngkatanJurusan

Set

CariMasukkan NPM+Tambah DataData Daftar Ulang

FOOTER

HEADER

Beranda Daftar Ulang User Logout

 

Gambar 3.14 Form Halaman Menu Daftar Ulang 

c. Rancangan Form Tambah Data Daftar Ulang 

  Tampilan form ini dirancang untuk input tambah data daftar ulang 

mahasiswa.  

Masukkan Data Registrasi Mahasiswa

Kode Registrasi

Periode

NPM

Save Cancel
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Gambar 3.15 Form Input Daftar Ulang 

d. Rancangan form Ubah Password 

Tampilan form ini dirancang untuk menu data user. Pada form ini user 

dapat mengubah passwordnya. 

Username

Nama

Password

Alamat

Simpan

Ganti Password

HEADER

FOOTER

 Gambar 3.16 Form Input Ubah Password 

e. Rancangan Form Menu Data Mengajar 

Tampilan form ini dirancang untuk halaman data mengajar. Halaman ini 

digunakan bagian jurusan untuk melihat data dosen mengajar, tambah data 

dosen mengajar, dan melakukan pencarian data. 

Nomor NIDN Nama Mata Kuliah Kelas SKS

Set

CariMasukkan NIDN+Tambah DataJadwal Mengajar Dosen

FOOTER

HEADER

Beranda Data Mengajar User LogoutData Membimbing Data Menguji

OPSI

EDIT HAPUS

 

Gambar 3.17 Form Menu Data Mengajar 
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f. Tampilan Form Tambah Data Dosen Mengajar 

Tampilan form ini dirancang untuk input tambah data mengajar dosen. 

Masukkan Data Mengajar

NIDN

Kelas

Mata Kuliah

Tahun Akademik

Save Cancel

 

Gambar 3.18 Form Input Dosen Mengajar 

g. Rancangan Form Menu Data Menguji  

Tampilan form ini dirancang untuk halaman data menguji. Halaman ini 

digunakan bagian jurusan untuk melihat data dosen menguji, tambah data 

dosen menguji, dan melakukan pencarian data. 

Nomor NIDN Nama Dosen Periode

Set

CariMasukkan NIDN+Tambah DataJadwal Menguji Dosen

FOOTER

HEADER

Beranda Data Mengajar User LogoutData Membimbing Data Menguji

Nama Mahasiswa OPSI

EDIT HAPUS

 

Gambar 3.19 Form Halaman Data Dosen Menguji 



74 

 

 

 

h. Rancangan Form Tambah Data Menguji  

Tampilan form ini dirancang untuk input tambah data dosen menguji. 

Masukkan Data Menguji

NIDN

Save

Tahun Akademik

Cancel

 

Gambar 3.20 Form Input Dosen Menguji 

i. Rancangan Form Menu Data Bimbingan 

Tampilan form ini dirancang untuk halaman data membimbing. Halaman 

ini digunakan bagian jurusan untuk melihat data dosen membimbing, 

tambah data dosen membimbing, dan melakukan pencarian data. 

Nomor NIDN Nama Dosen Periode

Set

CariMasukkan NIDN+Tambah DataJadwal Bimbingan Dosen

FOOTER

HEADER

Beranda Data Mengajar User LogoutData Membimbing Data Menguji

Nama Mahasiswa OPSI

EDIT HAPUS

 

Gambar 3.21 Form Tambah Data Bimbingan 
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j. Rancangan Form Tambah Data Bimbingan 

Tampilan form ini dirancang untuk input tambah data bimbingan dosen. 

Masukkan Data Bimbingan

NIDN

Save

Tahun Akademik

Cancel

 

 Gambar 3.22 Form Input Data Bimbingan 

k. Rancangan Form Menu Absen Pegawai 

Tampilan form ini dirancang untuk menu absen pegawai. Halaman ini 

digunakan bagian pegawai untuk melihat data absen pegawai, tambah data 

absen pegawai, dan melakukan pencarian data. 

Nomor NIP Nama Opsi

CariMasukkan NIP+Tambah DataData Pegawai

FOOTER

HEADER

Beranda Data Pegawai User LogoutData Dosen

Jabatan Jumlah Absen

Edit Hapus

 

Gambar 3.23 Form Halaman Absen Pegawai 
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l. Rancangan Form Tambah Data Absen Pegawai 

Tampilan form ini dirancang untuk input tambah data absen pegawai. 

Masukkan Jumlah Absen

NIP

Save

Jumlah Absensi

Cancel

 

Gambar 3.24 Form Input Absen Pegawai 

m. Rancangan Form Menu Pertemuan Dosen 

Tampilan form ini dirancang untuk menu pertemuan dosen. Halaman ini 

digunakan bagian pegawai untuk melihat data pertemuan dosen, tambah 

data pertemuan dosen, dan melakukan pencarian data. 

Nomor NIDN
Nama 

Dosen

Mata 

Kuliah
Kelas 

Jumlah 

Pertemuan

Jumlah 

Absen
OpsiTanggal

Set

CariMasukkan NIDN+Tambah DataData Dosen

FOOTER

HEADER

Beranda Absen Pegawai User Logout

Edit Delete

Absen Dosen

 

Gambar 3.25 Form Halaman Pertemuan Dosen 
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n. Rancangan Tambah Data pertemuan Dosen 

Tampilan form ini dirancang untuk input tambah data pertemuan dosen. 

NIDN

Footer

HEADER

Beranda Absen Pegawai User LogoutAbsen Dosen

Masukkan Data Dosen

Mata Kuliah

Kelas

Jumlah Pertemuan

Jumlah Absen

Periode

Simpan Kembali

 

Gambar 3.26 Form Halaman Input Pertemuan Dosen 

o. Rancangan Form Menu Pembayaran Mahasiswa 

Tampilan form ini dirancang untuk menu pembayaran mahasiswa. 

Halaman ini digunakan bagian bendahara untuk melihat mahasiswa daftar 

ulang yang harus melakukan bayaran, tambah transaksi bayaran, dan 

melakukan pencarian data pembayaran mahasiswa. 

Nomor
Kode Daftar

Ulang
NPM Nama Pembangunan Semester Rekapitulasi TransaksiAngkatan

Set

CariMasukkan NPMData Mahasiswa Daftar Ulang

Footer

HEADER

Beranda
Pembayaran 

Mahasiswa
User Logout

Pengadaan 

Barang

Pengeluaran 

Rutin

Pengeluaran 

Lainnya

Transaksi 

Gaji
Buku Besar

Jurusan

Transaksi

 

Gambar 3.27 Form Halaman Pembayaran Mahasiswa 

p. Rancangan Form Menu Transaksi Pembayaran 
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Tampilan ini dirancang untuk transaksi pembayaran mahasiswa. 

Bendahara dapat melakukan transaksi pembayaran, dan melihat detail 

pembayaran. 

Nomor Kode Bayar Nama NPM Tanggal Jumlah Bayar Status Bayar Opsi

CariMasukkan NPMTransaksi Pembayaran 

Footer

HEADER

Beranda
Pembayaran 

Mahasiswa
User Logout

Pengadaan 

Barang

Pengeluaran 

Rutin

Pengeluaran 

Lainnya

Transaksi 

Gaji
Buku Besar

Detail

Tambah Transaksi

  

Gambar 3.28 Form Halaman Transaksi Pembayaran 

q. Rancangan Form Tambah Data Pembayaran 

Tampilan form ini dirancang untuk input data pembayaran mahasiswa. 

Kode Bayar

NPM

Tanggal

Jumlah Bayar

Save Cancel

 

Gambar 3.29 Form Input Pembayaran Mahasiswa 

r. Rancangan Form Menu Pengadaan Barang 
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Tampilan form ini dirancang untuk menu pengadaan barang. Halaman ini 

digunakan bagian bendahara untuk melihat data transaksi pengadaan 

barang, tambah transaksi pengadaan barang, dan melakukan pencarian 

data. 

Nomor Kode Bayar Tanggal Uraian Total Bayar Lampiran

CariMasukkan Tanggal atau kodeTransaksi Pengadaan Barang

Footer

HEADER

Beranda
Pembayaran 

Mahasiswa
User Logout

Pengadaan 

Barang

Pengeluaran 

Rutin

Pengeluaran 

Lainnya

Transaksi 

Gaji
Buku Besar

Tambah Transaksi

Cari

 

Gambar 3.30 Form Halaman Pengadaan Barang 

s. Rancangan Form Tambah Data Pengadaan Barang 

Tampilan form ini dirancang untuk input data pengadaan barang. 

Kode Bayar

Tanggal

Uraian

Total Bayar

Save Cancel

Lampiran Choose File

 

Gambar 3.31 Form Input Data Pengadaan Barang 

t. Rancangan Form Menu Pengeluaran Rutin 
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Tampilan form ini dirancang untuk menu pengeluaran rutin. Halaman ini 

digunakan bagian bendahara untuk melihat data transaksi pengeluaran 

rutin, tambah transaksi pengeluaran rutin, dan melakukan pencarian data. 

Nomor Kode Bayar Jenis Tanggal Alamat Lampiran

CariMasukkan Tanggal atau kodeTransaksi Pengeluaran Rutin 

Footer

HEADER

Beranda
Pembayaran 

Mahasiswa
User Logout

Pengadaan 

Barang

Pengeluaran 

Rutin

Pengeluaran 

Lainnya

Transaksi 

Gaji
Buku Besar

Tambah Transaksi

Cari

Customer Total Bayar

 

 Gambar 3.32 Form Halaman Pengeluaran Rutin 

u. Rancangan Form Tambah Data Pengeluaran Rutin 

Tampilan form ini dirancang untuk input data pengeluaran rutin. 

Kode Bayar

Jenis Pembayaran

Uraian

Total Bayar

Save Cancel

Lampiran Choose File

Tanggal

Alamat

Customer

 

Gambar 3.33 Form Input Data Pengeluaran Rutin 

v. Rancangan Form Halaman Pengeluaran Lainnya 
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Tampilan form ini dirancang untuk menu pengeluaran lainnya. Halaman 

ini digunakan bagian bendahara untuk melihat data transaksi pengeluaran 

lainnya yaitu pengeluaran dari seminar KTI, yudisium, dan wisudah, 

tambah transaksi pengeluaran lainnya, dan melakukan pencarian data. 

Nomor Tanggal Uraian Total Bayar Keterangan Periode

CariMasukkan Tanggal atau kodeTransaksi Pengeluaran Lainnya 

FOOTER

HEADER

Beranda
Pembayaran 

Mahasiswa
User Logout

Pengadaan 

Barang

Pengeluaran 

Rutin

Pengeluaran 

Lainnya

Transaksi 

Gaji
Buku Besar

Tambah Transaksi

Cari

 

Gambar 3.34 Form Input Data Pengeluaran Lainnya 

w. Rancangan Form Tambah Data Pengeluaran Lainnya 

Tampilan form ini dirancang untuk input data pengeluaran lainnya. 

Nomor Transaksi

Jenis Pembayaran

Keterangan

Save Cancel

Tanggal

Uraian

Total Bayar

Periode

 

Gambar 3.35 Form Input Data Pengeluaran Lainnya 

x. Rancangan Form Halaman Transaksi Gaji Dosen 
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Tampilan form ini dirancang untuk submenu transaksi gaji dosen. 

Halaman ini digunakan bendahara untuk mencetak gaji dosen. 

Nomor NIP Nama Mata Kuliah Opsi

CariMasukkan NIDNDOSEN

FOOTER

HEADER

Beranda
Pembayaran 

Mahasiswa
User Logout

Pengadaan 

Barang

Pengeluaran 

Rutin

Pengeluaran 

Lainnya

Transaksi 

Gaji
Buku Besar

Cari

Cetak

 

Gambar 3.36 Form Halaman Transaksi Gaji Dosen 

y. Rancangan Form Halaman Transaksi Gaji Pegawai 

Tampilan form ini dirancang untuk submenu transaksi gaji Pegawai. 

Halaman ini digunakan bendahara untuk mencetak gaji pegawai. 

Nomor NIP Nama Jabatan Opsi

CariMasukkan NIPPEGAWAI

FOOTER

HEADER

Beranda
Pembayaran 

Mahasiswa
User Logout

Pengadaan 

Barang

Pengeluaran 

Rutin

Pengeluaran 

Lainnya

Transaksi 

Gaji
Buku Besar

Cetak

Gapok

 

Gambar 3.37 Form Halaman Transaksi Gaji Pegawai 

z. Rancangan Form Halaman Buku Besar 
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Tampilan form ini dirancang untuk menu buku besar. Halaman ini 

digunakan bendahara untuk mencetak buku besar. 

Buku Besar

FOOTER

HEADER

Beranda
Pembayaran 

Mahasiswa
User Logout

Pengadaan 

Barang

Pengeluaran 

Rutin

Pengeluaran 

Lainnya

Transaksi 

Gaji
Buku Besar

Tanggal Awal

Tanggal Akhir

Cetak

 

Gambar 3.38 Form Halaman Buku Besar 

3.3.4.7 Struktur Data 

  Berikut adalah struktur data yang didefinisikan dan dikumpulkan dalam 

bentuk penyajian sebagai berikut: 

1. Tabel Login 

Tabel login digunakan untuk menyimpan data login. 

File Name : Login 

Primary Key : - 

Foreign Key :- 

Tabel 3.6 Struktur Tabel Login 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 Username Varchar 10 Username 
2 Password Varchar 10 Password 
3 Level Char 11 Level 
4 Nama Varchar 50 Nama 
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5 Alamat Varchar 50 Alamat 
 

2. Tabel Daftar Ulang 

Tabel daftar ulang digunakan untuk menyimpan data daftar ulang 

mahasiswa. 

File Name : Daftar Ulang 

Primary Key : Kd_dftarulng 

Foreign Key : npm 

Tabel 3.7 Struktur Tabel daftar ulang 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 id char 5 id 
2 kd_dftarulng char 5 Kode daftar 

ulang 
3 npm char 7 Nomor 

Pendaftar 
mahasiswa 

4 tanggal date  Tanggal 
daftar ulang 

5 smt varchar 3 semester 
6 periode varchar 7 periode 

 

3. Tabel Transaksi pembayaran pembangunan 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dari transaksi pembayaran 

pembangunan mahasiswa. 

File Name : Transaksi pembayaran pembangunan 

Primary Key : Kd_byr 

Foreign Key : Kd_dftarulng 

     periode 

Tabel 3.8 Struktur Tabel Transaksi pembayaran pembangunan 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 kd_byr Char 5 Kode bayar 
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2 kd_dftarulng Char 7 Kode daftar 
ulang 

3 tgl_byr Date  Tanggal bayar 
4 jml_byr decimal  Jumlah bayar 
5 status_Byr varchar 11 Status bayar 
6 periode char 5 periode 

 

4. Tabel Transaksi pembayaran Semester 

 Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dari transaksi pembayaran 

semester mahasiswa. 

File Name : Transaksi pembayaran Semester 

Primary Key : kd_byr 

Foreign Key : kd_dftarulng 

    periode 

Tabel 3.9 Struktur Tabel Transaksi pembayaran Semester 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 kd_byr Char 5 Kode bayar 
2 kd_dftarulng Char 7 Kode daftar 

ulang 
3 tgl_byr Date  Tanggal bayar 
4 jml_byr decimal  Jumlah bayar  
5 status_Byr varchar 11 Status Bayar 
6 periode varchar 7 periode 

 

5. Tabel Transaksi pembayaran Rekapitulasi 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dari transaksi pembayaran 

rekapitulasi mahasiswa. 

File Name : transaksipembayaranrekapitulasi 

Primary Key : kd_byr 

Foreign Key : kd_dftarulng 
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  periode 

Tabel 3.10 Struktur Tabel Transaksi pembayaran Rekapitulasi 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 kd_byr char 5 Kode bayar 
2 kd_dftarulng char 7 Kode daftar 

ulang 
3 tgl_byr date  Tanggal bayar 
4 jml_byr decimal  Jumlah bayar  
5 status_Byr varchar 11 Status Bayar 
6 periode varchar 7 Periode 

 

6. Tabel Transaksi Gaji  

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data transaksi gaji dosen. 

File Name : transaksigaji 

Primary Key : id 

Foreign Key : periode 

 

Tabel 3.11 Struktur Tabel Transaksi Gaji 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 id char 5 Periode 
2 tanggal date  Tanggal 
3 nidn varchar  11 Nidn 
4 Total_gaji decimal  Total gaji 
5 periode vachar 7 Periode 

 

7. Tabel Pengeluaran Rutin 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dari pengeluaran rutin. 

File Name : Pengeluaran rutin 

Primary Key : id 

Foreign Key : kd_jenispemb 
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Tabel 3.12 Struktur Tabel Pengeluaran Rutin 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 id char 5 Kode bayar 
2 kd_jenispemb char 5 Kode jenis 

pembayaran 
3 tanggal_byr date  Tanggal bayar 
4 alamat varchar 50 Alamat 
5 customer Name varchar 20 Customer name 
6 total_bayar currency  Total bayar 
7 gambar varchar  Gambar 
8 periode varchar  7 Periode 

 

8. Tabel Pengeluaran  

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dari pengeluaran lainnya. 

File Name : pengeluaran  

Primary Key : id 

Foreign Key : kd_jenispemb 

Tabel 3.13 Struktur Tabel Pengeluaran  

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 id char 5 Id 
2 kd_jenispemb char 5 Kode jenis 

pembayaran 
3 Uraian varchar 200 uraian 
4 total int  total 
5 tanggal date  tanggal 
6 keterangan varchar 50 keterangan 
7 periode char  7 Periode 

 

9. Tabel Periode 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data periode yang di set. 
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File Name : periode 

Primary Key : id 

Foreign Key : - 

Tabel 3.14 Struktur Tabel Periode 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 id char 5 Id 
2 periode varchar 7 Periode 
3 tgl_mulai date  Tanggal mulai 
4 tgl_akhir date  Tanggal akhir 
5 status char 12 status 

 

10. Tabel Pertemuan 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data  pertemuan dosen. 

File Name : pertemuan 

Primary Key : id 

Foreign Key : - 

Tabel 3.15 Struktur Tabel Pertemuan 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 id char 5 Id 
2 NIDN char 5 Nidn 
3 Kd_mk char 5 Kode mata 

kuliah 
4 kls char 12 Kelas 
5 jumlah int  Jumlah 
6 Jumlah_absen Char  3 Jumlah absen 
7 tanggal date 7 Tanggal 
8 periode char 5 Periode 

 

11. Tabel Menguji 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan Data dosen menguji. 
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File Name : Menguji 

 Primary Key : id 

 Foreign Key : npm 

Tabel 3.16 Struktur Tabel Menguji 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 id char 5 Id 
2 nidn varchar 12 Nidn 
3 npm char 5 Nomor peserta 

mahasiswa 
4 periode varchar 7 Periode 

 

12. Tabel Bimbingan 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dosen membimbing. 

File Name : bimbingan 

 Primary Key : id 

 Foreign Key : npm 

Tabel 3.17 Struktur Tabel Bimbingan 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 id char 5 Id 
2 nidn varchar 12 Nidn 
3 npm char 5 Nomor peserta 

mahasiswa 
4 periode varchar 7 Periode 

 

13. Tabel Mengajar 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data mengajar dosen. 

File Name : mengajar 

Primary Key : id 
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Foreign Key : - 

Tabel 3.18 Struktur Tabel Mengajar 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 id char 5 Id 
2 nidn Char  5 Kode dosen 
3 jabatan varchar 3 Jabatan 
4 kd_mk char 5 Kode mata 

kuliah 
5 kelas varchar 5 kelas 
6 periode varchar 7 periode 

 

14. Tabel Pengadaan Barang 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dari pengadaan barang. 

File Name : pengadaanbarang 

Primary Key : id 

Foreign Key : Periode 

Tabel 3.19 Struktur Tabel Pengadaan Barang 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 id char 5 Nomor nota 
2 tanggal date  Tanggal 
3 uraian varchar 100 Uraian 
4 total_bayar decimal  Total bayar 
5 gambar varchar  Gambar 
6 periode varchar 7 Periode 

 

15. Tabel Mahasiswa 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. 

File Name : mahasiswa 

Primary Key : npm 

Foreign Key : kd_jurusan 
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Tabel 3.20 Struktur Tabel mahasiswa 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 npm char 10 Nomor peserta 

mahasiswa 
2 nama varchar 50 Nama 

mahasiswa 
3 tmp_lahir varchar 30 Tempat lahir 
4 tgl_Lahir date  Tanggal lahir 
5 jenis_kelamin char 10 Jenis kelamin 
6 agama Varchar  10 agama 
7 alamat varchar 50 alamat 
8 no_Telp varchar 12 Nomor telephon 
9 angkatan varchar  angkatan 
10 kd_Jurusan char 5 Kode jurusan 

 

16. Tabel Jurusan 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data jurusan. 

File Name : jurusan 

Primary Key : kd_Jurusan 

Foreign Key : - 

Tabel 3.21 Struktur Tabel Jurusan 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 kd_Jurusan char 5 Kode jurusan 
2 nm_Jurusan varchar 20 Nama jurusan 

 

17. Tabel Jenis Pembayaran 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data jenis pembayaran. 

File Name : jenispembayaran 

Primary Key : kd_JenisPemb 

Foreign Key : - 
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Tabel 3.22 Struktur Tabel Jenis pembayaran 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 kd_Jenispemb char 5 Kode jenis 

pembayaran 
2 nm_Jenispemb varchar 20 Nama jenis 

pembayaran 
 

18. Tabel Data Karyawan 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data karyawan. 

File Name : karyawan 

Primary Key : kd_karyawan 

Foreign Key : - 

Tabel 3.23 Struktur Tabel data karyawan 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 kd_Karyawan char 5 Kode karyawan 
2 nip varchar 15 Nomor induk 

pegawai 
3 nama Varchar 50 Nama karyawan 
4 jabatan varchar 20 Jabatan 
5 gapok Int  Gaji pokok 
 

19. Tabel Dosen  

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data dosen. 

File Name : dosen  

Primary Key : Id 

Foreign Key : - 

Tabel 3.24 Struktur Tabel dosen 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 id int  Id dosen  
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2 nidn varchar 12 Nomor induk 
dosen 

3 nama Varchar 50 Nama dosen 
4 alamat Varchar 60 alamat 
5 no_Hp Varchar 12 Homor Hp 

 

20. Tabel Data MK 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data mata kuliah. 

File Name : datamk 

Primary Key : kd_MK 

Foreign Key : Periode 

Tabel 3.25 Struktur Tabel data MK 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 kd_MK Char 5 Kode mk 
2 nama_MK Varchar 50 Nama MK 
3 jumlah_sks Integer  Jumlah sks 
4 periode Varchar 7 Periode 
 

21. Tabel Absen 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data absen karyawan. 

File Name : absen 

Primary Key : id 

Foreign Key : Periode 

Tabel 3.26 Struktur Tabel data Absen 

No Field Name Type Field Size Keterangan 
1 id Char 5 Id absen 
2 kd_karyawan char 5 Kode karyawan 
3 jumlah Integer  Jumlah  
4 tanggal date 7 tanggal 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Perguruan Tinggi Widya 

Dharma Palembang, hasil akhir dari semua kegiatan dan tahapan-tahapan 

perancangan sistem basis data yang telah dilakukan merupakan penerapan dari 

rancangan-rancangan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang terdiri dari 

desain file, desain input, desain output. Adapun hasil dari penelitian ini berupa 

basis data keuangan yang dilengkapi dengan tampilan interface pada Perguruan 

Tinggi Widya Dharma Palembang. 

Basis data yang dihasilkan dapat menyimpan semua data keuangan yang 

ada pada Perguruan Tinggi Widya Dharma Palembang. Dengan adanya tampilan 

interface maka user dapat melakukan manipulasi data dengan mudah dan efisien 

ke dalam basis data. 
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Sistem informasi keuangan yang berbasis web pada Perguruan Tinggi 

Widya Dharma Palembang ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemograman 

PHP dan yang nantinya akan dijalankan menggunakan browser. Di dalam sistem 

informasi keuangan ini terdapat halaman-halaman lain yang saling terhubung satu 

sama lain. Diharapkan dapat mempermudah dalam transaksi penerimaan dan 

pengeluaran kas yang berasal dari pembayaran mahasiswa, pencatatan pengadaan 

barang, pengeluaran rutin, pengeluaran lainnya, serta transaksi gaji.  

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Halaman utama Sistem atau halaman login  

Halaman utama sistem merupakan halaman utama ketika sistem di akses 

dan berfungsi sebagai halaman login untuk masuk ke dalam sistem. User 

diharuskan memasukan user id dan password untuk dapat masuk ke menu utama. 

Berikut ini adalah tampilan form login: 

 

Gambar 4.1 Halaman Utama Sistem atau Halaman Login 

4.2.2 Form Set Periode 

93 
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Form ini berfungsi untuk menginputkan data set periode semester registrasi 

mahasiswa. Berikut adalah tampilan form menu input data periode semester 

mahasiswa: 

 

Gambar 4.2 Form Set Periode 

4.2.3 Form Input Daftar Ulang Mahasiswa 

Form ini berfungsi untuk menginputkan data daftar ulang mahasiswa. Data 

mahasiswa yang bisa di inputkan yaitu data yang telah ada sebelumnya di 

database data mahasiswa. Berikut adalah tampilan form menu input data daftar 

ulang mahasiswa: 

 

Gambar 4.3 Form Input Daftar Ulang Mahasiswa 

4.2.4 Form Input Data Mengajar Dosen 
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Form ini berfungsi untuk menginputkan data mengajar dosen. User  dapat 

mengedit dan menghapus data yang telah diinputkan. Berikut adalah tampilan 

form menu input data mengajar dosen: 

 

Gambar 4.4 Form Input Data Mengajar Dosen 

4.2.5 Form Input Data Menguji Dosen 

Form ini berfungsi untuk menginputkan data menguji dosen. User dapat 

mengedit dan menghapus data yang telah diinputkan. Berikut adalah tampilan 

form menu input data menguji dosen: 

 

Gambar 4.5 Form Input Data Menguji Dosen 

4.2.6 Form Input Data Bimbingan Dosen 
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Form ini berfungsi untuk menginputkan data bimbingan dosen. User  

dapat mengedit dan menghapus data yang telah diinputkan. Berikut adalah 

tampilan form menu input data bimbingan dosen: 

 

Gambar 4.6 Form Input Data Bimbingan Dosen 

4.2.7 Form Input Jumlah absen Pegawai 

Form ini berfungsi untuk menginputkan Jumlah absen Pegawai. User 

dapat mengedit dan menghapus data yang telah diinputkan. Berikut adalah 

tampilan form menu input data Jumlah absen Pegawai: 

 

Gambar 4.7 Form Input Jumlah absen Pegawai 
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4.2.8 Form Input Jumlah Absen Dosen 

Form ini berfungsi untuk menginputkan Jumlah absen mengajar dosen di 

Perguruan Tinggi Widya Dharma Palembang. Berikut adalah tampilan form menu 

input data jumlah absen mengajar dosen: 

 

Gambar 4.8 Form Input Jumlah absen Mengajar Dosen 

4.2.9 Form Input Pembayaran Mahasiswa 

Form ini berfungsi untuk menginputkan transaksi dari pembayaran 

mahasiswa di Perguruan Tinggi Widya Dharma Palembang. User dapat melihat 

detail dari pembayaran yang telah diinputkan. Berikut adalah tampilan form menu 

input data pembayaran mahasiswa: 
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Gambar 4.9 Form Input Pembayaran Mahasiswa 

4.2.10 Form Tanda Bukti Pembayaran Mahasiswa 

Form ini berfungsi untuk tanda bukti pembayaran yang akan diberikan 

bendahara ke mahasiswa. Berikut adalah tampilan tanda bukti data pembayaran 

mahasiswa: 

 

Gambar 4.10 Form Tanda Bukti  Pembayaran Mahasiswa 

4.2.11 Form Input Data Pengadaan Barang 

Form ini berfungsi untuk menginputkan data dari pengadaan barang di 

Perguruan Tinggi Widya Dharma Palembang. User dapat melakukan pencarian 

data terhadap data yang telah diinputkan. Berikut adalah tampilan form menu 

input data pengadaan barang: 
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Gambar 4.11 Form Input Data Pengadaan Barang 

4.2.12 Form Input Data Pengeluaran Rutin 

Form ini berfungsi untuk menginputkan data dari pengeluaran rutin di 

Perguruan Tinggi Widya Dharma Palembang. User dapat melakukan pencarian 

data terhadap data yang telah diinputkan. Berikut adalah tampilan form menu 

input data pengeluaran rutin : 

 

Gambar 4.12 Form Input Data Pengeluaran Rutin 

4.2.13 Form Input Data Pengeluaran Lainnya 

Form ini berfungsi untuk menginputkan data dari pengeluaran lainnya di 

Perguruan Tinggi Widya Dharma Palembang. User dapat melakukan pencarian 

data terhadap data yang telah diinputkan. Berikut adalah tampilan form menu 

input data pengeluaran lainnya : 
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Gambar 4.13 Form Input Data Pengeluaran Lainnya 

4.2.14 Form Tanda Bukti Penggajian Dosen 

Form ini berfungsi untuk tanda bukti pembayaran yang akan diberikan 

bendahara ke Dosen. Berikut adalah tampilan tanda bukti data penggajian dosen: 

 

Gambar 4.14 Form Tanda Bukti  Penggajian Dosen 

4.2.15 Form Tanda Bukti Penggajian Pegawai 

Form ini berfungsi untuk tanda bukti pembayaran yang akan diberikan 

bendahara ke pegawai. Berikut adalah tampilan tanda bukti data penggajian 

pegawai: 
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Gambar 4.15 Form Tanda Bukti  Penggajian Pegawai 

4.2.16 Form Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Form ini berfungsi untuk menampilkan Transaksi dari Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas. Berikut adalah tampilan Transaksi dari Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas: 

 

Gambar 4.16 Form Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

4.2.17 Form Laporan 

Form ini berfungsi untuk melihat laporan keuangan seperti laporan 

pembayaran mahasiswa, pengadaan barang, pengeluaran rutin, pengeluaran 

lainnya, dan buku besar.  
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Gambar 4.17 Form Laporan 

4.3 Pengujian 

Pengujian adalah sebuah proses terhadap aplikasi/program untuk 

menemukan segala kesalahan dan segala kemungkinan yang akan menimbulkan 

kesalahan sesuai dengan spesifikasi perangkat lunak yang telah ditentukan 

sebelum aplikasi tersebut diserahkan kepada Palembang (Sinarmata, 2010:323). 

Pengujian dilakukan menggunakan pendekatan black-box testing. 

Dengan menggunakan black-box testing kita dapat mengetahui apakah sistem 

dapat memberi keluarana seperti apa yang kita harapkan. Tabel berikut ini adalah 

hasil pengujian black-box testing yang berisi persyaratan fungsional yang diuji 

bersama pengguna. 

 

1. Testing akun bagian tata usaha 

Testing akun bagian tata usaha dilakukan oleh bagian tata usaha perguruan 

tinggi widya dharma Palembang yaitu saudari Italia S.pd pada tanggal 9 

september 2015 pukul 10.00 WIB. Bukti terlampir uji coba yang dilakukan dapat 
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dilihat pada bagian lampiran. Setelah melakukan testing unit program pada bagian 

tata usaha, didapat hasil yang sesuai dengan hasil yang diharapkan.  

Tabel 4.1 Testing akun bagian tata usaha 

No Unit 
Program 

Hasil yang 
diharapkan 

Keterangan Sesuai 

1 Login menu Masuk kehalaman 
home tata usaha  

memasukkan 

user name 

dan 

password, 

jika salah 

ada pesan 

kesalahan  

√ 

 

2 Klik menu 
registrasi 

Masuk kehalaman 
registrasi 
mahasiswa 

 √ 

3 Klik tambah 
data 

Tampil halaman 
tambah data 
registrasi 
mahasiswa 

 √ 

4 Klik simpan Menyimpan data 
registrasi 
mahasiswa 

Setelah 

mengisi 

semua field 

di form 

tambah data 

registrasi 

mahasiswa  

√ 

5 Klik cari Menampilkan data 
registrasi 
mahasiswa yang 
dicari  

Setelah 

mengetik 

NPM 

mahasiswa 

√ 
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6 Klik cari 
periode 

Menampilkan data 
registrasi pada 
periode yang 
diinginkan 

Setelah 

memilih 

periode yang 

ingin 

ditampilkan 

√ 

7 Set Periode Menyimpan data 
periode 

 √ 

8 Klik menu 
user 

Menampilkan data 
user dan untuk 
mengubah 
password 

 √ 

 
 

2. Testing akun bagian  Jurusan 

Testing akun bagian jurusan dilakukan oleh bagian jurusan perguruan 

tinggi widya dharma Palembang yaitu saudara Virgo Firmansyah pada tanggal 9 

september 2015 pukul 11.30 WIB. Bukti terlampir uji coba yang dilakukan dapat 

dilihat pada bagian lampiran. Setelah melakukan testing unit program pada bagian 

jurusan, didapat hasil yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

Tabel 4.2 Testing akun bagian  Jurusan 

No Unit 
Program 

Hasil yang 
diharapkan 

Keterangan Sesuai 

1 Login menu Masuk kehalaman 
home jurusan 

memasukkan 

user name 

dan 

password, 

jika salah 

ada pesan 

kesalahan  

√ 
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2 Klik menu 
data 
mengajar 

Masuk kehalaman 
data mengajar 

 √ 

3 Klik tambah 
data  

Tampil halaman 
tambah data 
mengajar dosen 

 √ 

4 Klik simpan  Menyimpan data 
mengajar dosen 

Setelah 

mengisi 

semua field 

di form 

tambah data 

mengajar 

dosen  

√ 

5 Klik cari  Menampilkan data 
mengajar dosen 
yang dicari  

Setelah 

mengetik 

NIDN dosen 

√ 

6 Klik edit Mengubah data 
mengajar dosen 

 √ 

7 Klik hapus Menghapus data 
mengajar dosen 
yang diinginkan 

 √ 

8 Klik cari 
periode 

Menampilkan data 
mengajar dosen 
pada periode yang 
diinginkan 

Setelah 

memilih 

periode yang 

ingin 

ditampilkan 

√ 

9 Klik menu 
data menguji 

Masuk kehalaman 
menguji dosen 

 √ 

10 Klik tambah  Tampil halaman 
tambah data 
menguji dosen 

 √ 

11 Klik simpan  Menyimpan data 
menguji dosen 

Setelah 

mengisi 

semua field 

√ 
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di form 

tambah data 

menguji 

dosen  

12 Klik edit Mengubah data 
menguji dosen 

 √ 

13 Klik hapus Menghapus data 
menguji dosen 
yang diinginkan 

 √ 

14 Klik cari  Menampilkan data 
menguji dosen 
yang dicari  

Setelah 

mengetik 

NIDN dosen 

√ 

15 Klik cari 
periode 

Menampilkan data 
menguji dosen 
pada periode yang 
diinginkan 

Setelah 

memilih 

periode yang 

ingin 

ditampilkan 

√ 

16 Klik menu 
data 
bimbingan 

Masuk kehalaman 
data bimbingan 
dosen 

 √ 

17 Klik tambah 
data  

Tampil halaman 
tambah data 
membimbing dosen 

 √ 

18 Klik simpan  Menyimpan data 
membimbing dosen 

Setelah 

mengisi 

semua field 

di form 

tambah data 

membimbing 

dosen  

√ 

19 Klik cari  Menampilkan data 
membimbing dosen 

Setelah √ 
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yang dicari  mengetik 

NIDN dosen 

20 Klik cari 
periode 

Menampilkan data 
membimbing dosen 
pada periode yang 
diinginkan 

Setelah 

memilih 

periode yang 

ingin 

ditampilkan 

√ 

21 Klik edit Mengubah data 
membimbing dosen 

 √ 

22 Klik hapus Menghapus data 
membimbing dosen 
yang diinginkan 

 √ 

23 Klik menu 
user 

Menampilkan data 
user dan untuk 
mengubah 
password 

 √ 

3. Testing akun bagian kepegawaian 

Testing akun bagian kepegawaian dilakukan oleh bagian kepegawaian 

perguruan tinggi widya dharma Palembang yaitu Deshera Maria pada tanggal 9 

september 2015 pukul 13.00 WIB. Bukti terlampir uji coba yang dilakukan dapat 

dilihat pada bagian lampiran. Setelah melakukan testing unit program pada bagian 

kepegawaian, didapat hasil yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

Tabel 4.3 Testing akun bagian kepegawaian 

No Unit 
Program 

Hasil yang 
diharapkan 

Keterangan Sesuai 

1 Login menu Masuk kehalaman 
home kepegawaian 

memasukkan 

user name 

dan 

password, 

jika salah 

√ 
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ada pesan 

kesalahan  

2 Klik menu 
absen 
pegawai 

Masuk kehalaman 
absen  pegawai 

 √ 

3 Klik tambah 
data  

Tampil halaman 
tambah data absen  
pegawai 

 √ 

4 Klik simpan  Menyimpan data 
absen pegawai 

Setelah 

mengisi 

semua field 

di form 

tambah data 

absen 

pegawai   

√ 

5 Klik cari  Menampilkan data 
absen  pegawai 
yang dicari  

Setelah 

mengetik 

NIP  dosen 

√ 

6 Klik edit Mengubah data 
absen pegawai  

 √ 

7 Klik hapus Menghapus data 
absen pegawai 
yang diinginkan 

 √ 

8 Klik menu 
pertemuan 
dosen 

Masuk kehalaman 
pertemuan  dosen 

 √ 

9 Klik tambah 
data  

Tampil halaman 
tambah data 
pertemuan dosen 

 √ 

10 Klik simpan  Menyimpan data 
pertemuan dosen 

Setelah 

mengisi 

semua field 

di form 

tambah data 

√ 
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pertemuan 

dosen   

11 Klik cari  Menampilkan data 
pertemuan dosen 
yang dicari  

Setelah 

mengetik 

NIDN  

dosen 

√ 

12 Klik edit Mengubah data 
pertemuan dosen 

 √ 

13 Klik hapus Menghapus data 
pertemuan dosen 
yang diinginkan 

 √ 

14 Klik cari 
periode 

Menampilkan data 
pertemuan dosen 
pada periode yang 
diinginkan 

Setelah 

memilih 

periode yang 

ingin 

ditampilkan 

√ 

15 Klik menu 
user 

Menampilkan data 
user dan untuk 
mengubah 
password 

 √ 

 
 

4. Testing akun bagian Bendahara 

Testing akun bagian bendahara dilakukan oleh bagian bendahara 

perguruan tinggi widya dharma Palembang yaitu Ermulyana P Sembiring SE pada 

tanggal 9 september 2015 pukul 14.00 WIB. Bukti terlampir uji coba yang 

dilakukan dapat dilihat pada bagian lampiran. Setelah melakukan testing unit 

program pada bagian Bendahara, didapat hasil yang sesuai dengan hasil yang 

diharapkan. 
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Tabel 4.4 Testing akun bagian Bendahara 

No Unit Program Hasil yang 
diharapkan 

Keterangan Sesuai 

1 Login menu Masuk kehalaman 
home Bendahara 

memasukka

n user name 

dan 

password, 

jika salah 

ada pesan 

kesalahan  

√ 

 

2 Klik menu 
pembayaran 
mahasiswa 

Menampilkan data 
daftar ulang 
mahasiswa 

 √ 

3 Klik transaksi Menampilkan 
halaman transaksi 
yang harus dibayar 
mahasiswa 

 √ 

4 Klik 
pembayaran 
pembangunan 

Menampilkan 
transaksi untuk 
pembayaran 
pembangunan 

 √ 

5 Klik tambah 
transaksi  

Menyimpan data 
transaksi 
pembayaran 
pembangunan 
mahasiswa 

Setelah 

mengisi 

semua field 

di form 

tambah data 

transaksi 

pembayaran 

pembangun

an 

mahasiswa  

√ 

6 Klik detail Menampilkan detail 
pembayaran 
pembangunan 

 √ 
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mahasiswa 
7 Klik cetak Mencetak bukti 

transaksi 
pembayaran 
pembangunan 
mahasiswa 

 √ 

8 Klik 
pembayaran 
semester 

Menampilkan 
transaksi untuk 
pembayaran 
semester 

 √ 

9 Klik tambah 
transaksi  

Menyimpan data 
transaksi 
pembayaran 
semester mahasiswa 

Setelah 

mengisi 

semua field 

di form 

tambah data 

transaksi 

pembayaran 

semester 

mahasiswa 

√ 

10 Klik detail Menampilkan detail 
pembayaran 
semester mahasiswa 

 √ 

11 Klik cetak Mencetak bukti 
transaksi 
pembayaran  
semester mahasiswa 

 √ 

12 Klik 
pembayaran 
rekapitulasi 

Menampilkan 
transaksi untuk 
pembayaran 
rekapitulasi 

 √ 

13 Klik tambah 
transaksi  

Menyimpan data 
transaksi 
pembayaran 
rekapitulasi 
mahasiswa 

Setelah 

mengisi 

semua field 

di form 

tambah data 

transaksi 

pembayaran 

√ 
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rekapitulasi 

mahasiswa 

14 Klik detail Menampilkan detail 
pembayaran 
rekapitulasi 
mahasiswa 

 √ 

15 Klik cetak Mencetak bukti 
transaksi 
pembayaran 
rekapitulasi 
mahasiswa 

 √ 

16 Klik cari  Menampilkan data 
registrasi mahasiswa 
yang dicari  

Setelah 

mengetik 

NPM 

mahasiswa 

√ 

17 Klik cari 
periode 

Menampilkan data 
registrasi mahasiswa 
pada periode yang 
diinginkan 

Setelah 

memilih 

periode 

yang ingin 

ditampilkan 

√ 

18 Klik menu 
pengadaan 
barang 

Menampilkan data 
transaksi pengadaan 
barang 

 √ 

19 Klik tambah 
transaksi 

Menyimpan data 
transaksi pengadaan 
barang 

Setelah 

mengisi 

semua field 

di form 

tambah data 

transaksi 

pengadaan 

barang 

√ 

20 Klik cari Menampilkan data 
pengadaan barang 

Setelah √ 
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yang dicari mengetik 

nomor nota 

atau tanggal 

21 Klik cari 
periode 

Menampilkan data 
pengadaan barang 
pada periode yang 
diinginkan 

Setelah 

memilih 

periode 

yang ingin 

ditampilkan 

√ 

22 Klik menu 
pengeluaran 
rutin 

Menampilkan data 
transaksi 
pengeluaran rutin 

 √ 

23 Klik tambah 
transaksi 

Menyimpan data 
transaksi 
pengeluaran rutin 

Setelah 

mengisi 

semua field 

di form 

tambah data 

transaksi 

pengeluaran 

rutin 

√ 

24 Klik cari Menampilkan data 
pengeluaran rutin 
yang dicari 

Setelah 

mengetik 

nomor nota 

atau tanggal 

√ 

25 Klik cari 
periode 

Menampilkan data 
pengeluaran rutin 
pada periode yang 
diinginkan 

Setelah 

memilih 

periode 

yang ingin 

ditampilkan 

√ 
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26 Klik menu 
pengeluaran 
lainnya 

Menampilkan data 
transaksi 
pengeluaran lainnya 

 √ 

27 Klik tambah 
transaksi 
pengeluaran 
lainnya 

Menyimpan data 
transaksi 
pengeluaran lainnya 

Setelah 

mengisi 

semua field 

di form 

tambah data 

transaksi 

pengeluaran 

lainnya 

√ 

28 Klik cari Menampilkan data 
pengeluaran lainnya 

Setelah 

mengetik 

nomor 

transaksi 

atau tanggal 

√ 

29 Klik cari 
periode 

Menampilkan data 
pengeluaran lainnya 
pada periode yang 
diinginkan 

Setelah 

memilih 

periode 

yang ingin 

ditampilkan 

√ 

30 Klik sub 
menu 
transaksi gaji 
dosen honor 

Menampilkan data 
transaksi gaji dosen 
honor 

 √ 

31 Klik cetak Mencetak data 
transaksi gaji dosen 
honor 

 √ 

32 Klik cari Menampilkan data 
dosen honor yang 
dicari 

Setelah 

mengetikka

n NIDN 

√ 
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dosen 

33 Klik sub 
menu gaji 
pegawai 

Menampilkan data 
transaksi pegawai 

 √ 

34 Klik cetak Mencetak transaksi 
gaji pegawai 

 √ 

35 Klik cari Menampilkan data 
transaksi pegawai 
yang dicari 

Setelah 

mengetikka

n NIP  

√ 

36 Klik menu 
buku besar 

Menampilkan buku 
besar dari transaksi 
penerimaan dan 
pengeluaran 

Setelah 

menentukan 

tanggal 

awal dan 

tanggal 

akhir 

√ 

37 Klik menu 
user 

Menampilkan data 
user dan untuk 
mengubah password 

 √ 

 

5. Testing akun bagian  Pimpinan 

Testing akun bagian pimpinan dilakukan oleh wakil pimpinan Perguruan 

Tinggi Widya Dharma Palembang yaitu Dian Pranata M.Kom pada tanggal 9 

september 2015 pukul 15.30 WIB. Bukti terlampir uji coba yang dilakukan dapat 

dilihat pada bagian lampiran. Setelah melakukan testing unit program pada bagian 

pimpinan, didapat hasil yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

Tabel 4.5 Testing akun bagian Pimpinan 

No Unit Program Hasil yang 
diharapkan 

Keterangan Sesuai 
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1 Login menu Masuk kehalaman 
home pimpinan 

memasukkan 

user name 

dan 

password, 

jika salah 

ada pesan 

kesalahan  

√ 

 

2 Klik menu 
buku besar 

Masuk kehalaman 
buku besar 

 √ 

3 Klik cetak  Menampilkan 
buku besar  

Setelah memilih 
tanggal awal dan 
tanggal akhir buku 
besar yang ingin 
ditampilkan 

√ 

4 Klik sub 
menu laporan 
pembayaran 
pembangunan 

Menampilkan data 
laporan 
pembayaran 
pembangunan 

 √ 

5 Klik cetak Mencetak laporan 
pembayaran 
pembangunan 

 √ 

6 Klik sub 
menu laporan 
pembayaran 
semester 

Menampilkan data 
laporan 
pembayaran 
semester  

 √ 

7 Klik cetak Mencetak laporan 
pembayaran 
semester 

 √ 

8 Klik sub 
menu laporan 
pembayaran 
rekapitulasi 

Menampilkan data 
laporan 
rekapitulasi 

 √ 

9 Klik cetak Mencetak laporan 
pembayaran 
rekapitulasi 

 √ 

10 Klik menu 
laporan 
pengadaan 
barang 

Menampilkan 
laporan dari 
pengadaan barang 

 √ 

11 Klik cetak Mencetak laporan 
pengadaan barang 

 √ 
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12 Klik menu 
laporan 
pengeluaran 
rutin 

Menampilkan 
laporan dari 
pengeluaran rutin 

 √ 

13 Klik cetak Mencetak laporan 
pengeluaran rutin 

 √ 

14 Klik sub 
menu laporan 
gaji dosen 
honor 

Menampilkan 
laporan gaji dosen 
honor 

 √ 

15 Klik sub 
menu laporan 
gaji pegawai 

Menampilkan 
laporan gaji 
pegawai 

 √ 

16 Klik menu 
pengeluaran 
lainnya 

Menampilkan 
laporan biaya 
pengeluaran 
lainnya 

 √ 

17 Klik cetak Mencetak laporan 
biaya seminar 
proposal 

 √ 

18 Klik menu 
user 

Menampilkan data 
user dan untuk 
ubah password 

 √ 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan penjelasan dan paparan pada bab-bab di atas, dapat diambil 

beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Sistem Informasi keuangan ini dapat membantu bendahara dalam 

pengolahan data pembayaran mahasiswa yaitu pembayaran pembangunan, 

pembayaran semester, dan pembayaran rekapitulasi. 

2. Sistem informasi keuangan ini dapat membantu bendahara dalam 

pengolahan data penggajian, penyimpanan data dari pengeluaran rutin, dan 

penyimpanan data dari pengadaan barang, dan penyimpanan data dari 

pengeluaran lainnya yang terdiri dari seminar KTI, ujian proposal, 

yudisium, dan wisudah. 



121 

 

 

 

3. Sistem informasi keuangan ini dapat membantu poses pelaporan laporan 

keuangan ke pimpinan menjadi lebih cepat dan akurat.  

5.2 SARAN 

Penulis menyadari bahwa proyek dalam skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran agar sistem ini 

dapat dikembangkan sehingga lebih bermanfaat. Saran yang diajukan yaitu: 

1. Dengan adanya sistem informasi keuangan ini, diharapkan adanya upaya 

pengembangan lebih lanjut menjadi aplikasi sistem informasi keuangan 

yang lebih sempurna dengan fitur-fitur terbaru yang nantinya akan 

semakin memudahkan proses pengolahan data-data pembayaran, 

penggajian, dan pembuatan laporan. 

2. Sistem yang dikembangkan dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang 

sudah atau akan dikembangkan, misalnya Sistem informasi pendaftaran, 

Sistem informasi pengadaan barang, Sistem Informasi Akademik, dan lain-

lain. 
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