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ABSTRACT 
 

This paper describes the development of web-based information system as 
the solution of problems which are owned by the cooperative with members 
spread across many locations. This information system is expected to 
provide added value to service members and also simplify management 
activities. Implementation of this system using computer technology and 
supported by web language program, so the system can be easily accessed 
by client computer in a network. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 
Pembangunan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah, saat ini masih menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam 
jangka panjang. Mempertimbangkan ekonomi rakyat umumnya berbasis pada 
sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu 
diekspor karena keunikannya, maka pembangunan ekonomi rakyat diyakini akan 
memperkuat fondasi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki 
fundamental yang kuat jika ekonomi rakyat telah menjadi pelaku utama yang produktif 
dan berdaya saing dalam perekonomian nasional (Depkop, 2007a).  

Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik disertai perimbangan keuangan yang 
lebih adil akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memberdayakan 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di daerahnya sebagai motor penggerak 
perekonomian daerah. Pemerintah Daerah dengan kedekatannya dengan permasalahan 
pelaku ekonomi di wilayahnya diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang tepat 
untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sehingga akan dapat 
menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan dukungan perkuatan bagi Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah tersebut. 

Dengan melihat posisi koperasi saat ini sebenarnya masih cukup beralasan jika 
pemerintah banyak berharap pada keberadaan koperasi. Memasuki tahun 2000 posisi 
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koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit (simpan pinjam) 
yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi dan dilihat dari 
populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari 
populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Pada akhir-akhir ini 
posisi koperasi dalam pasar Perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI-unit 
desa dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian walaupun program pemerintah cukup 
gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya 
menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada. Sehingga pada dasarnya masih 
besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi (Depkop, 2007b) 

Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang 
mendominasi struktur perekonomian Indonesia saat ini disamping propinsi lain di Bali 
dan Sumatera. Secara khusus, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, telah terbukti 
menjadi salah satu pilar ekonomi, dimana setiap tahun selalu mengalami peningkatan 
jumlah. Statistika perkoperasian menyebutkan bahwa rata-rata peningkatan jumlah 
koperasi di Jawa Tengah adalah kurang lebih 527 koperasi per tahunnya (Depkop, 2006). 
Peningkatan jumlah koperasi induk biasanya diikuti oleh peningkatan jumlah koperasi 
unit didalamnya. 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Rencana Strategis 2005-
2009 menyebutkan bahwa kendala yang selama ini dihadapi dalam pengembangan 
koperasi di Indonesia adalah terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, selain 
penyebarannya kurang merata dan kurang memadai (Depkop, 2007c). Keterbatasan 
sarana dan prasarana penunjang tersebut mempengaruhi pelayanan koperasi terhadap 
anggotanya dan penyediaan informasi bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan seperti 
stakeholder dan pemerintah. Layanan terhadap anggota tersebut meliputi keandalan 
database anggota, keakuratan perhitungan transaksi di dalamnya (misalnya simpan 
pinjam), serta penyampaian informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan akurat. 
Jika sarana untuk itu tidak tersedia dengan baik maka tentunya masalah-masalah klasik 
seperti misalnya kredit macet akan muncul. Selain itu, koperasi juga memiliki kewajiban 
untuk memberikan laporan keuangan yang handal bagi stakeholders. Masalah yang 
sering terjadi antara lain adalah bahwa koperasi kurang mampu menyediakan laporan 
keuangan yang tepat waktu, akurat dan sesuai pedoman yang ditetapkan Departemen 
Koperasi.  

Koperasi Karyawan PLN Sektor Tuntang merupakan salah satu koperasi di Jawa 
Tengah, tepatnya di wilayah Kota Salatiga yang saat ini cukup berkembang dengan baik. 
Koperasi ini didirikan pada tahun 2001, dan saat ini sudah memiliki lebih dari 450 orang 
anggota. Anggota-anggota koperasi ini tersebar di berbagai kota, sesuai dengan wilayah 
penempatan dinas masing masing anggotanya. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan data 
penyebaran anggota dari Koperasi  tersebut. 

Dari sisi usahanya, Koperasi karyawan PLN Sektor Tuntang  saat ini memiliki 
beberapa jenis usaha yaitu Divisi Simpan Pinjam, Divisi Perdagangan dan Divisi Jasa. 
Divisi Simpan Pinjam melayani kegiatan tabungan dan pinjaman uang bagi anggota dan 
non anggota, Divisi Perdagangan melakukan kegiatan jual beli barang dan Divisi Umum 
melakukan kegiatan lain yang sifatnya umum seperti persewaan mobil, pengadaan barang 
dan jasa dan sebagainya.  
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Tabel 1. Penyebaran Anggota Koperasi PLN Sektor Tuntang 

 
Sumber : Data Kopkar PLN Sektor Tuntang, 2010 

Seiring dengan semakin kompleksnya kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, 
muncul berbagai masalah baik mengenai pelayanan anggota maupun masalah-masalah  
manajemen. Masalah pelayanan kepada anggota terutama adalah bagaimana 
menyediakan informasi yang cepat dan akurat kepada anggota-anggota koperasi yang 
letaknya tersebar di berbagai lokasi. Juga bagaimana memberikan kemudahan akses 
transaksi bagi anggota-anggota dari berbagai lokasi tersebut sehingga untuk melakukan 
transaksi tidak harus datang ke pusat koperasi, kecuali jika memang dibutuhkan. 

Masalah bidang manajemen adalah bagaimana mengelola data-data kegiatan 
organisasi menjadi informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal keuangan 
misalnya, yang menjadi masalah adalah bagaimana menyediakan informasi akuntansi dan 
keuangan yang cepat dan akurat. Hal itu mengingat bahwa selama ini kegiatan akuntansi 
dan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara manual, sehingga laporan-laporan 
yang dihasilkan seringkali terlambat dari waktu yang diinginkan. Keterbatasan sumber 
daya manusia yang mengerjakannya menjadi penyebab utama keterlambatan tersebut. 
Keterlambatan informasi akuntansi tersebut akan menjadi masalah ketika informasi 
tersebut dibutuhkan untuk manajemen untuk pengambilan sebuah keputusan, tetapi 
informasi belum bisa disediakan. Jika sebuah informasi terlambat diterima, maka 
manfaatnya akan menjadi lebih rendah dibandingkan jika informasi tersebut dapat 
diterima tepat pada waktunya (Wahana, 2003). Keterlambatan informasi pendukung 
keputusan, bisa menyebabkan keterlambatan pengambilan keputusan. Dan keterlambatan 
pengambilan keputusan akan dapat menyebabkan hilangnya peluang-peluang 
keberhasilan sebuah usaha. 

Berkembangnya divisi usaha di lingkungan koperasi juga membuat sistem 
pelaporan keuangan secara manual menjadi semakin sulit. Kesulitan tersebut  dirasakan 
ketika bagian keuangan harus mengintegrasikan laporan dari berbagai divisi usaha yang 
berbeda-beda ke dalam satu laporan keuangan yang bersifat gabungan. Dalam  hal ini 
bagian keuangan dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan per divisi usaha 
dan laporan keuangan gabungan dalam periode tertentu. 



Vol. 04, No. 02, Nopember 2011                                                                              Meningkatkan Kapasitas… (Wahyono) 
 

78 
 

Dengan berbagai permasalahan seperti di atas, pengembangan sistem informasi 
berbasis web menjadi alternatif solusi dari berbagai kendala pengembangan koperasi 
tersebut. Di satu sisi, sistem teleakses informasi berbasis web akan mampu memberikan 
nilai tambah bagi pelayanan anggota, di sisi lain sistem ini juga akan membantu 
manajemen yang terkait untuk menyusun laporan keuangan dengan lebih cepat dan 
akurat sesuai dengan kebutuhan.  Sistem teleakses informasi juga akan mempermudah 
anggota untuk mengakses informasi yang diperlukan dari koperasi, serta mempermudah 
anggota untuk melakukan transaksi sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, untuk mengajukan 
permohonan pinjaman, seorang anggota koperasi tidak perlu datang ke koperasi, tetapi 
cukup mengisi dan mengakses form-form tersebut secara online lewat internet. 

Perumusan Masalah 
Berdasarkan paparan yang sudah disampaikan pada pendahuluan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu : (a) bagaimana deskripsi 
proses bisnis dan laporan keuangan Koperasi yang memiliki anggota tersebar di berbagai 
wilayah; (b) bagaimana rancangan sistem teleakses informasi dan transaksi berbasis web 
untuk Koperasi dengan pendekatan perancangan berorientasi obyek menggunakan UML 
(Unified Modelling Language); (c) bagaimana memanfaatkan sistem teleakses informasi 
yang dikembangkan tersebut untuk meningkatkan kapasitas manajemen.. 

Tujuan dan Manfaat Penelitian  
Sejalan dengan permasalahan yang telah dipaparkan, tujuan utama penelitian ini 

adalah untuk mengembangkan teknologi informasi modern bagi pemberdayaan dan 
pengembangan Koperasi, secara rinci tujuan penelitian dijabarkan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan proses bisnis dan laporan keuangan Koperasi yang memiliki 
anggota tersebar di berbagai wilayah (studi kasus pada Koperasi Karyawan PLN 
Sektor Tuntang Salatiga). 

2. Merancang sistem teleakses informasi dan transaksi berbasis web untuk Koperasi 
dengan pendekatan perancangan berorientasi obyek menggunakan UML (Unified 
Modelling Language);.  

3. Membangun sistem teleakses informasi dan transaksi berbasis web untuk 
meningkatkan kapasitas manajemen koperasi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Aktivitas Koperasi 
Undang Undang No. 25 Tahun 1992, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Koperasi 

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi 
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk 
menyejahterakan anggotanya. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi 
anggota koperasi adalah sebagai berikut : (a) perorangan, yaitu orang yang secara 
sukarela menjadi anggota koperasi; (b) badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang 
menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas. Selanjutnya pada Pernyataan 
Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahwa 
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karateristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota 
koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi 
merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. 

Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di 
mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil 
koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) 
biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan 
melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang 
dilakukan oleh si anggota. 

Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan 
dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, 
Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. 
Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, 
anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri.  

Kegiatan usaha simpan pinjam di dalam koperasi adalah kegiatan yang dilakukan 
untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari 
dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang 
bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. (PP No. 9 Tahun 1995 Pasal 1). 
Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi 
lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi 
berjangka. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. 
Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, Koperasi dapat membuka jaringan 
pelayanan simpan pinjam seperti kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas 
(PP No. 9 Tahun 1995 Pasal 6).  

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum 
diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun sebuah laporan tahunan.  
Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 35 Laporan tahunan tersebut memuat 
sekurang-kurangnya  : (a) perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku 
yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta 
penjelasan atas dokumen tersebut; dan (b) keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha 
yang dapat dicapai.  

Penyusunan laporan keuangan koperasi, melewati tahapan yang disebut siklus 
akuntansi. Akuntansi merupakan suatu seni mencatat, mengklasifikasi dan meringkas 
data keuangan dengan cara yang tertentu untuk mendapatkan informasi yang bersifat 
keuangan yang dibutuhkan suatu organisasi agar dapat beroperasi secara efisien, 
mengetahui hasil kerja selama ini dan merencanakan kegiatan kedepannya agar lebih 
baik. Disamping dibutuhkan oleh pihak internal perusahaan, informasi akuntansi juga 
diperlukan oleh banyak pihak diluar perusahaan dan untuk berbagai kepentingan yang 
berbeda-beda (Widjajanto, 2000; Wahana, 2003). 
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Peran Sistem Informasi pada Koperasi  
Seiring dengan perkembangan koperasi, seringkali kegiatan akuntansi menjadi 

sulit dilakukan karena permasalahan kompleksitas data transaksi pada perusahaan 
tersebut. Apalagi dengan berbagai kelemahan mendasar yang dimiliki manusia tersebut 
dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan yang dilakukannya. Seperti misalnya pada 
saat manusia mengalami kelelahan, kecermatan dan ketelitian manusia akan mengalami 
penurunan sehingga kesalahan-kesalahan bisa saja terjadi pada pekerjaan yang 
dilakukannya. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang bersifat manusiawi tersebut, 
manusia menggunakan komputer sebagai alat bantu bekerja dengan berbagai kelebihan 
yang dimilikinya. Komputer memiliki kecepatan proses yang sangat tinggi, memiliki 
ketepatan melaksanakan instruksi, mampu melaksanakan operasi logika dengan baik serta  
memiliki kestabilan dalam pemrosesan data dimana hal itu tidak dimiliki oleh manusia 
pada umumnya (Maharsi, 2000; Arsono, 2002). 

 
Gambar 2. Peranan komputer dalam kegiatan SIA Terpadu Koperasi 

(Wahyono, 2006) 
Penggunaan komputer sebagai alat bantu pengolahan data akuntansi 

memunculkan istilah yang disebut dengan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berbasis 
komputer. SIA pada dasarnya adalah kumpulan dari sumber daya baik manusia, peralatan 
dan teknologi yang dirancang dan dipergunakan untuk mengubah data-data ekonomi ke 
dalam informasi yang bermanfaat bagi penggunanya (Bodnar, 1990 ; Jogiyanto, 2002).  

Selanjutnya karena kompleksitas usaha yang dilakukan oleh sebuah perusahaan 
dengan berbagai bidang usaha yang dijalankannya, maka SIA disebut sebagai Sistem 
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Informasi Akuntansi (SIA) Terpadu. Dalam penelitian pendahuluan, Wahyono (2006) 
mengimplementasikan Sistem Informasi Akuntansi terpadu untuk koperasi multi-usaha, 
dimana pada penelitian tersebut mengambil studi kasus koperasi yang memiliki  beberapa 
unit usaha, tetapi masih dalam satu lokasi.  Peranan komputer di dalam Sistem Informasi 
Akuntansi untuk koperasi multi usaha tersebut dapat dilihat seperti pada gambar 2. 

Peranan komputer dalam Sistem Informasi Akuntansi Terpadu untuk Koperasi, 
dimulai dari rangkaian aktifitas koperasi yang memunculkan data-data sebagai sumber 
mentah yang nantinya akan diolah menjadi laporan keuangan. Koperasi yang memiliki 
berbagai bidang usaha, maka dari kegiatan operasional masing-masing bidang usaha 
tersebut akan memunculkan data-data yang bervariasi. Pengklasifikasian harus dilakukan 
terlebih dahulu  sesuai dengan kode-kode perkiraan akuntansi. Setelah data 
diklasifikasikan, selanjutnya masuk ke tahap input data yaitu memasukkan data-data 
mentah tersebut ke dalam program komputer. Di dalam komputer, data diolah 
menggunakan prosedur-prosedur yang terdapat pada program aplikasi yang ditentukan. 
Dalam hal ini, komputerisasi membutuhkan suatu sistematika kegiatan yang lengkap baik 
tentang prosedur, aliran data, algoritma pemrosesan data sampai pada bentuk keluaran 
yang diinginkan. Prosedur yang dimaksud adalah prosedur pengolahan data yang 
sebelumnya dilakukan secara manual, seperti bagaimana jika melakukan proses posting 
data, proses penghitungan rugi laba dan sebagainya. Hal itu berarti bahwa komputer telah 
dapat menggantikan prosedur-prosedur yang berlaku secara manual dengan program 
khusus dimana operator tidak perlu lagi memikirkan bagaimana data diproses dan tinggal 
menunggu hasil pemrosesannya saja (Wahyono, 2006). 

Sistem Teleakses Informasi Berbasis Web  
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wahyono (2006), merujuk pada studi kasus 

koperasi yang memiliki beberapa unit usaha, anggota maupun kegiatannya terpusat di dalam 
satu lokasi saja. Tetapi pada perkembangannya, sangat mungkin sebuah koperasi memiliki 
anggota yang tersebar di berbagai lokasi. Koperasi sendiri juga mungkin saja melakukan 
kegiatan di lokasi lain dengan tujuan untuk lebih mendekatkan kepada konsumen, disamping 
tujuan perluasan usaha. Untuk keperluan akses informasi oleh anggota serta penyusunan 
laporan keuangan yang terintegrasi dari berbagai kegiatan yang berada di berbagai lokasi 
tersebut diperlukan sistem teleakses informasi yang berbasis pada jaringan komputer antar 
wilayah atau disebut dengan nama Sistem Teleakses Informasi Berbasis Web.  

Sistem Teleakses Informasi Berbasis Web merupakan salah satu pengembangan blok 
teknologi sistem informasi berbasis komputer, yang dikembangkan untuk memenuhi 
kebutuhan integrasi input dan pemrosesan data dari berbagai lokasi yang berbeda-beda. Sistem 
tersebut dibangun di atas infrastruktur teknologi internet yang memungkinkan informasi 
tersebut diakses dari jarak jauh secara online dan menghubungkan banyak pemakai dari banyak 
lokasi yang terpisah (Wahana, 2003). Penggunaan sistem berbasis web merupakan salah satu 
alternatif yang tepat dan efektif untuk melakukan kegiatan pengumpulan data terintegrasi 
sekaligus untuk penyebaran informasi karena: (1) informasi pada Internet bisa diakses setiap 
saat, (2) biaya murah, (3) pada internet bisa dilakukan desain situs yang interaktif dan menarik, 
(4) kemudahan akses informasi dan melakukan transaksi, dan (5) materi dapat di up-date 
dengan mudah (Wahyono, 2003). 
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Gambar  di bawah ini menunjukkan model arsitektur sistem informasi akuntansi online 
berbasis web. 

 
Gambar 3. Arsitektur Sistem Teleakses Informasi Berbasis Web 

Sistem Teleakses Informasi Berbasis Web membutuhkan minimal sebuah server yang 
digunakan sebagai pusat data yang bisa diakses oleh semua komputer yang terhubung padanya 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini server diletakkan di kantor pusat 
koperasi (induk koperasi) yang terhubung pada jaringan internet dan setiap kantor cabang 
koperasi  (unit koperasi) memiliki lokal server yang terhubung ke server melalui internet. Lokal 
server pada kantor cabang tersebut juga berfungsi untuk menghubungkan komputer-komputer 
operator sistem ke server pusat melalui jaringan internet. 

METODE PENELITIAN 
Penelitian dilakukan dengan obyek penelitian adalah Koperasi Karyawan PLN 

Sektor Tuntang Salatiga. Metode penelitian adalah research and development dengan 
mengacu pada pendekatan berorientasi objek menggunakan pemodelan UML (Unified 
Modelling Language).  Berdasarkan komponen proses metode UML terbagi menjadi 6 
fase yaitu (Utomo, 2003): 

a. Pemodelan Bisnis yaitu mengidentifikasi kemampuan sistem yang 
diinginkan serta mengidentifikasi kebutuhan pengguna akan Sistem 
Teleakses Informasi yang diinginkan.  

b. Tahap Requirements (Kebutuhan) yaitu mengidentifikasi kebutuhan 
fungsional dan kebutuhan non fungsional di dalam program. 

c. Analisis dan Perancangan yaitu menguraikan rancangan untuk 
merealisasikan sistem. 

d. Implementasi yaitu tahap pembuatan program Sistem Teleakses Informasi 
untuk koperasi sesuai dengan rancangan yang telah dihasilkan sebelumnya.  

e. Pengujian yaitu melakukan verifikasi sistem secara keseluruhan. 
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f. Penyerahan yaitu menyerahkan program dan dokumentasi program ke 
Koperasi PLN Sektor Tuntang serta mengadakan training pengguna 
sehingga sistem dapat diterapkan. 

Secara umum langkah dan target penelitian dapat digambarkan pada diagram sebagai 
berikut : 

 
Gambar 4. Langkah dan Target Penelitian 

HASIL PENELITIAN 
Hasil penelitian berupa aplikasi Sistem Teleakses Informasi berbasis Web yang 

telah diujicobakan pada Koperasi Karyawan PLN Sektor Tuntang. Dengan implemtasi 
sistem tersebut, diharapkan dapat menjadi alternatif solusi permasalahan yang telah di 
bahas pada bagian latar belakang masalah.  

Rancangan Alur Proses 
Rancangan alur proses dibuat dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD). 

DFD sendiri merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan logika 
sistem yang sedang berjalan, dengan menggunakan notasi-notasi tertentu sesuai dengan  
arus data di dalam sistem tersebut. DFD juga menjelaskan hubungan pengguna dengan 
sistem secara umum, mencakup siapa saja yang menggunakan sistem serta aliran data 
dari pengguna ke sistem atau sebaliknya dari sistem ke pengguna. 
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Gambar 5. Data Flow Diagram 

Dari gambar 5 dapat dilihat bahwa Sistem Teleakses Informasi Koperasi ini digunakan 
oleh lima user (pengguna) dengan otoritas hak akses yang berbeda. Kelima pengguna 
tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. 

a. Anggota Koperasi 

Anggota Koperasi yang tersebar di berbagai kota menggunakan sistem ini untuk 
mengakses berbagai informasi seperti misalnya mengenai data simpanan pribadi, 
data pinjaman dan angsuran, data laporan keuangan koperasi dan informasi 
lainnya. 

b. Manajer Koperasi 

Manajer Koperasi mengakses sistem ini untuk mengetahui kondisi koperasi baik 
secara keuangan maupun yang terkait dengan perkembangan koperasi lainnya, 
seperti keanggotaan dan sebagainya. 

c. Pengurus Koperasi 

Seperti halnya manajer, Pengurus Koperasi juga dapat mengakses sistem ini untuk 
mengetahui kondisi terkini koperasi. 

d. Operator Sistem 

Operator sistem bertugas mengoperasikan sistem, seperti melakukan input, update 
dan organisasi data-data yang ada di dalamnya. 

e. Administrator Sistem 

Administrator bertugas untuk melakukan pemeliharaan sistem agar dapat 
beroperasi dengan semestinya. 
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Rancangan Database 
 Database dirancang untuk menyimpan data-data member, data transaksi kredit, 
angsuran, simpanan dan pengambilan simpanan. Rancangan database dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini. 

 
Gambar 6. Rancangan Database Simpan Pinjam 

Tabel member digunakan untuk menyimpan data-data identitas anggota seperti 
nama, alamat, nomor hp, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pekerjaan dan lain 
sebagainya. Tabel ini berelasi one to many dengan tabel kredit, tabel simpanan dan tabel 
angsuran. Tabel kredit sendiri digunakan untuk menyimpan data akad kredit seorang 
member yang meliputi kode kredit, tanggal kredit, jumlah pokok kredit, bunga, angsuran 
pokok, keterangan dan sebagainya. 

Tabel simpanan digunakan untuk menyimpan data-data simpanan anggota seperti 
simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Juga digunakan untuk data-data 
pengambilan seperti pengambilan simpanan pokok, wajib dan sukarela. Sedangkan tabel 
angsuran digunakan untuk menyimpan data-data angsuran pinjaman seperti  angsuran 
wajib, angsuran denda dan sisa angsuran. 

Database selanjutnya yang dirancang pada sistem ini adalah database akuntansi 
yang menyimpan data-data kode akuntansi sebagai muara dari transaksi-transaksi 
keuangan yang terjadi. Database akuntansi ini terdiri dari tabel master kode rekening, 
tabel transaksi dan tabel akumulasi transaksi. Juga tabel kas dan bank yang akan 
menyimpan data jenis kas dan bank yang dimiliki oleh koperasi. 
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Gambar 7. Database Akuntansi  

 

Tampilan Sistem Teleakses Berbasis Web 
 Sistem Teleakses ini memiliki tampilan antar muka berbasis web dengan tampilan 
awal seperti pada gambar 8 di bawah ini. Tampilan awal langsung menunjuk pada kotak 
dialog login yang dapat digunakan untuk setiap user mengakses aplikasi ini. 

 
Gambar 8. Tampilan awal Sistem 

Selanjutnya jika pengguna melakukan login, maka akan masuk ke halaman 
pengguna masing-masing. Sebagai contoh, jika member melakukan login maka akan 
masuk ke halaman seperti pada gambar 9 di bawah ini. 
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Gambar 9. Tampilan Menu untuk Member 

Pada halaman tersebut, member dapat memperoleh informasi tentang segala 
sesuatu yang terkait dengan keanggotaan dan aktivitasnya di dalam koperasi tersebut. 
Sebagai contoh adalah informasi tentang data simpanan, pinjaman, angsuran, data 
laporan keuangan dan yang lainnya. 

 
Gambar 10. Halaman Informasi Kredit 

 

KESIMPULAN 
Sistem Teleakses Informasi Berbasis Web dikembangkan untuk memenuhi 

kebutuhan integrasi input dan pemrosesan data dari berbagai lokasi yang berbeda-beda. 
Sistem tersebut dibangun di atas infrastruktur teknologi internet yang memungkinkan 
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informasi tersebut diakses dari jarak jauh secara online dan menghubungkan banyak 
pemakai dari banyak lokasi yang terpisah 

Sistem teleakses informasi berbasis web akan mampu memberikan nilai tambah 
bagi pelayanan anggota, di sisi lain sistem ini juga akan membantu manajemen yang 
terkait untuk menyusun laporan keuangan dengan lebih cepat dan akurat sesuai dengan 
kebutuhan.  Sistem teleakses informasi juga akan mempermudah anggota untuk 
mengakses informasi yang diperlukan dari koperasi, serta mempermudah anggota untuk 
melakukan transaksi sesuai kebutuhan.  
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