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Abstract:  The  development  of  technology  and  human  resources  are  
important factors in order to compete in the future , as well as the agency  
or agencies will be more competent if it is followed by the development of  
technology in it . PNPM Mandiri is an institution in the field of community  
development , one of which the borrowing of funds . Over time however the  
growing lending data , data processing is still using Ms.Excel so it will take  
time  and  accuracy  is  not  guaranteed  .  For  it  is  necessary  to  build  a  
software data processing is computerized . As for the formulation of the  
problem is " how to analyze and design the software so that it can build a  
data processing business loan groups in PNPM Mandiri ? " . The goal is to  
build a software business loan data processing groups in PNPM Mandiri .  
Making the  software  using  the  programming language  PHP and  uses  a  
MySQL data processing so that the information obtained is more accurate ,  
relevant and timely , so mempermudahdalam data collection process , data  
presentation and presentation of the required information about business  
loans 

                   Groups in PNPM Mandiri.

                   Keywords: software , data processing , loan , PNPM Mandiri , PHP ,  
MySQL .

Abstrak : Perkembangan teknologi  dan sumber  daya manusia  merupakan 
faktor penting agar bisa bersaing dimasa depan, begitu juga dengan lembaga 
atau  instansi  akan  semakin  kompeten  jika  diikuti  dengan  perkembangan 
teknologi didalamnya. PNPM Mandiri adalah lembaga yang bergerak dibidang 
pemberdayaan  masyarakat,  salah  satunya  peminjaman  dana.  Seiring 
berjalannya  waktu  data  pinjaman  semakin  bertambah  namun,  pengolahan 
data  masih  menggunakan  Ms.Excel  sehingga  akan  memakan  waktu  dan 
akurasi  yang  kurang  terjamin.  Untuk  itu  perlu  dibangun  perangkat  lunak 
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pengolahan data yang dilakukan secara komputerisasi. Adapun yang menjadi 
rumusan  permasalahan  adalah  “Bagaimana  menganalisis  dan  merancang 
sehingga  dapat  membangun  perangkat  lunak  pengolahan  data  pinjaman 
usaha  berkelompok  pada  PNPM  Mandiri?”.  Tujuannya  adalah  untuk 
membangun perangkat lunak pengolahan data pinjaman usaha berkelompok 
pada  PNPM  Mandiri.  Pembuatan  perangkat  lunak  tersebut  menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan pengolahan data menggunakan MySQL agar 
informasi yang didapatkan lebih akurat,  relevan dan tepat waktu, sehingga 
mempermudahdalam  proses  pendataan,  penyajian  data  dan  penyajian 
informasi yang dibutuhkan tentang pinjaman usaha berkelompok pada PNPM 
Mandiri.

                 Kata Kunci :  Perangkat lunak, pengolahan data, pinjaman, PNPM Mandiri, PHP, 
MySQL.

1. PENDAHULUAN 

Program  Nasional 

Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM) 

Mandiri  pedesaan  Gunung  Megang 

adalah  sebuah  badan  usaha  yang 

bergerak  dibidang  peminjaman  dana. 

Dana  yang  ada  dapat  dipinjam  oleh 

masyarakat  yang  ingin  membuka 

usaha,  masyarakat  yang  akan 

meminjam dana harus membuat suatu 

kelompok. Setelah  dana  dicairkan 

setiap  kelompok  harus  membayar 

angsuran  setiap  bulan  berdasarkan 

kesepakatan  yang  ada  pada  saat 

meminjam.  Banyaknya data kelompok 

dan  angsuran  membuat  sistem 

pengolahan  data  yang  ada  tidak  lagi 

cocok dengan keadaan kelompok yang 

cukup  banyak  dan  terus  bertambah, 

karena sistem pengolahan data hanya 

menggunakan perangkat lunak sistem 

aplikasi windows yaitu Ms.Excel belum 

menggunakan  perangkat  lunak 

pengolahan data. 

Untuk  mengatasi  permasahan 

diatas  kita  dapat  membuat  suatu 

perangkat  lunak  pengolahan  data 

pinjaman  yang  dilakukan  secara 

komputerisasi.  Pengolahan  secara 

komputerisasi  dapat  menghasilkan 

sesuatu yang memuaskan dan dengan 

menggunakan  kemajuan  teknologi 

akan  dirasakan  manfaatnya  dalam 

menyajikan informasi. 

Dengan  demikian  diperlukan 

suatu  program  komputer  untuk 

pengolahan  data  pinjaman  guna 

mendapatkan  informasi  yang  akurat, 

relevan, dan tepat waktu.
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Dalam  pembuatan  suatu 

program  dibutuhkan  perangkat  lunak 

pengolahan  data.  Data  adalah 

kumpulan dari fakta-fakta yang berupa 

informasi yang belum mempunyai arti 

atau  juga  dapat  diwakili  sebagai 

sebuah  objek.  Dalam  penelitian  ini 

pengolahan  data  menggunakan 

perangkat lunak MySQL.

Selain  menggunakan  MySQL, 

pembuatan  perangkat  lunak  ini  juga 

menggunakan  bahasa  pemrograman 

PHP  Hypertext  Preprocessor yang 

merupakan  suatu  program   berbasis 

web dan didalamnya terdapat fasilitas-

fasilitas yang tidak begitu rumit dalam 

penggunaannya.  Untuk   mengatasi 

masalah  pengolahan  data  pinjaman 

diatas,  maka  akan  dituangkan  dalam 

bentuk skripsi yang berjudul “Analisis 

Dan  Perancangan  Perangkat 

Lunak Pengolahan Data Pinjaman 

Usaha  Berkelompok  Pada  PNPM 

Mandiri”.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1    Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan Pada PNPM 

Mandiri,  jalan jendral  sudirman no 03 

kecamatan  gunung  megang.  Waktu 

penelitian  dilakukan  mulai  dari  bulan 

November  sampai  dengan  Januari 

2014.

2.2   Metode Pengumpulan Data

         Metode  Pengumpulan  data 

dalam penelitian ini  menggunakan 

metode wawancara dan observasi.

2.2.1 Wawancara 

Yaitu  teknik  pengumpulan  data 

yang  dilakukan  dengan  mengadakan 

tanya  jawab  secara  langsung  kepada 

tempat  penelitian  melalui  kepala 

kantor  atau  staf  pada  instansi  yang 

diteliti.

2.2.2  Observasi

Adalah  teknik  yang  digunakan 

pada  penelitian  berkenaan  dengan 

prilaku manusia,  proses  kerja,  gejala-

gejala alam dan bila responden yang 

diamati tidak terlalu besar.

2.3 Metode Penelitian

Metode  yang  penulis  gunakan 

yaitu  metode  deskriptif.  Metode 

deskriptif  merupakan metode  dalam 

meneliti  status  sekelompok  manusia, 

suatu  objek,  suatu  set  kondisi,  suatu 

sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. 
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Tujuan  penelitian ini  adalah 

untuk  membuat  deskripsi,  gambaran 

atau lukisan secara sistematis,  aktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat  serta hubungan antar  fenomena 

yang akan diselidiki  (Nazir,2003:62).

2.4     Metode  Pengembangan 

Perangkat Lunak

Metode  pengembangan 

perangkat  lunak  yang  digunakan 

adalah  metode prototip.  Prototip 

didefinisikan  sebagai  alat  yang 

memberikan  ide  bagi  pembuat 

maupun  pemakai  potensial  tentang 

cara  sistem  berfungsi  dalam  bentuk 

lengkapnya,  dan  proses  untuk 

menghasilkan sebuah prototip disebut 

prototip. 

Prototip merupakan proses 

pembuatan model sederhana software 

yang mengizinkan pengguna memiliki 

gambaran  dasar  tentang  suatu 

program  serta  melakukan  pengujian 

awal.

Menurut Raymond (2011), Untuk 

memodelkan sebuah perangkat lunak, 

metode  prototip memiliki  tahapan  di 

dalam  proses  pengembangannya. 

Tahapan-tahapan  dalam prototip 

tersebut  akan  dijelaskan  pada 

pembahasan berikutnya.

2.4.1 Pengumpulan kebutuhan

Pelanggan  dan  pengembang 

bersama-sama  mendefinisikan  format 

seluruh  perangkat  lunak, 

mengidentifikasikan semua kebutuhan 

dan  garis  besar  sistem  yang  akan 

dibuat.

1. Analisis Sistem Berjalan

Berikut  ini  adalah  sistem  yang 

sedang berjalan pada PNPM Mandiri.

1. Calon  kelompok  yang  akan 

mendaftar  harus  terdiri  dari  5 

sampai  10  orang,  yang  diketuai 

oleh  satu  orang  yang  dipercaya 

dalam  kelompok  itu.  Syarat 

pendaftarannya  mereka  harus 

membuat  proposal  tentang usaha 

yang akan meraka buat.

2. Setelah  proposal  diterima  oleh 

pegawai  dana  pinjaman  akan 

dicairkan  dan  kelompok dapat 

meminjam dana tersebut.

3. Pinjaman  dilakukan  selama  12 

bulan  dengan  bunga  20%,  dan 

sebagai  jaminan  kelompok 

tersebut harus membuka rekening 

dan  menyimpan  20%  dari 

pinjaman  mereka.  Setelah 

pinjaman  lunas  maka  tabungan 

tersebut dapat ditarik kembali.
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4. Dari  data  pinjaman  tersebut, 

pegawai  dapat  membuat  laporan 

peminjaman melalui  Ms.Excel dan 

Ms.Word.

5. Selanjutnya setiap kelompok harus 

mengangsur  setiap  bulan  selama 

12 kali  angsuran kepada pegawai 

PNPM Mandiri.

6. Bila angsuran terlambat 3 hari dari 

tanggal  peminjaman  maka 

kelompok akan  dikenakan  denda 

sebesar  0.05% per  hari  dari 

angsuran yang tertunggak.

7. Setiap  kali  kelompok mengangsur 

pinjaman  pegawai  akan 

memberikan  sebuah  slip  bukti 

angsuran perbulan.

8. Pegawai  akan  membuat  laporan 

angsuran menggunakan Ms.Excel.

Dari sistem berjalan yang ada di 

PNPM Mandiri  diatas maka dapat kita 

gambarkan  dengan  pemodelan 

perangkat  lunak  yaitu  use  case 

diagram.  Berikut  ini  use  case sistem 

berjalan  dari  yang  dijelaskan  dari 

langkah-langkah  sistem  berjalan 

diatas.

Gambar 1 Use Case sistem berjalan

2. Evaluasi Kebutuhan Sistem

Tabel  1 Evaluasi  Masalah  dan 

Pemecahannya

N

o

Masalah
Rencana Pemecahan

1

.

Penyimpanan  data 

masih  di  dalam  bentuk 

file-file sehingga  data 

tidak  disimpan  dengan 

baik  dan  sulit 

mendapatkan  informasi 

yang tepat tentang data 

angsuran,  kelompok, 

pegawai, pinjaman serta 

data  tabungan.  Karena 

data  ditulis  dan 

disimpan  secara 

terpisah

Merancang sebuah 

perangkat lunak dengan 

pengolahan data yang 

mampu mengatur 

kegiatan tersebut dan 

berfungsi sebagai media 

penyimpanan data 

sehingga pencarian akan 

lebih mudah karena 

sumber data tersimpan 

didalam database.

2

.

Pembuatan bukti 

angsuran dan laporan 

yang menyangkut 

laporan pinjaman dan 

laporan angsuran masih 

menggunakan Ms.Excel 

dan Ms.Word, dan bukti 

angsuran masih 

menggunakan slip yang 

masih ditulis secara 

Membuat sebuah 

perangkat lunak 

pengolahan data yang 

dapat memberikan output 

berupa laporan dan bukti 

angsuran yang dibutuhkan 

secara otomatis karena 

sumber data telah 

tersimpan kedalam 

sebuah basis data yang 
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manual, sehingga 

pembuatan laporan 

menjadi sulit dan lama 

karena sumber data 

masih terpisah.

saling terintegrasi.

2.4.2 Membangun prototyping

Membangun  prototyping 

merupakan  langkah membuat 

perancangan sementara yang berfokus 

pada  penyajian  kepada  pelanggan 

misalnya  membangun  pemodelan 

perangkat  lunak,  struktur  data  dan 

interface sementara.

1. Prosedur  Perangkat  Lunak  yang 

Diusulkan.

Prosedur  perangkat  lunak  yang 

diusulkan  digambarkan  melalui 

pemodelan perangkat lunak yaitu  use 

case diagrams

Gambar 2 Use case yang Diusulkan

Gambar 3 Class Diagram

Setelah  mengetahui  class 

diagram selanjutnya  yaitu  melakukan 

pemetaan dari  class diagram ke tabel 

relasi  database agar  dapat 

diterjemahkan ke dalam perancangan 

tabel

Gambar 4 Pemetaan dari Class 

Diagram ke Relasional Database

Tanda  panah  pada  gambar 

diatas  merupakan  garis  yang 

menghubungkan  kunci  tamu  (foreign 

key)  di  tabel  anak  ke  kunci  primer 

(primary  key)  di  tabel  induk. 

Sementara  itu  atribut-atribut  yang 
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bergaris  bawah  adalah  atribut  yang 

merupakan kunci primer (primary key) 

untuk tabel yang bersangkutan. 

2. Perancangan Pengolahan Data

Dari  pembahasan  sebelumnya 

maka didapatkan 5 perancangan tabel 

pada database yang akan dibuat pada 

perangkat lunak ini yaitu.

1.Tabel Pegawai

2.Tabel Kelompok

3.Tabel Pinjaman

4.Tabel Angsuran

5.Tabel Pinjaman

Berikut  ini  contoh  struktur  dari 

salah satu tabel diatas.

Tabel 2 Tabel Pinjaman

N

o
Field Type Size

Key
Keterangan

1 Kd_Pinjam Integer 5
Primary 

Key
Kode Pinjam

2 Kd_Kelompok Varchar 10
Foreign 

Key

Kode 

Kelompok

3 Id_Pegawai Varchar 30
Foreign 

Key
Id pegawai

4
Jumlah_Pinja

man
Integer 20

- Jumlah 

Pinjaman

5 Tgl_Pinjam Date - - Tanggal 

Pinjam

6 Bunga Integer 20
- Bunga 

Pinjaman

7 Lama_Pinjam Varchar 20
- Lama 

Pinjaman

3. Perancangan Prototip

 Prototip dalam  penelitian  ini 

terdapat 17 prototip yaitu dan terbagi 

menjadi prototip  input dan output :

a.Prototip Input

1. Prototip Halaman Utama.

2. Prototip Halaman Beranda

3. Prototip Halaman Profil

4. Prototip Halaman Pegawai

5. Prototip Halaman Kelompok

6. Prototip Halaman Pinjaman

7. Prototip Halaman Angsuran

8. Prototip Halaman Tabungan

Berikut  ini  contoh  tampilan 

prototip input

1.  Prototip Halaman Utama
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Gambar 5 Prototip Halaman Utama

2. Prototip Halaman Beranda

Halaman  ini  akan  muncul  jika 

username dan  password diisi  dengan 

benar.

Gambar 6 Prototip Halaman Beranda

3. Prototip Halaman Pinjaman

Gambar 7 Prototip Halaman Pinjaman

2. Prototip Output

1. Prototip Halaman Laporan

2. Prototip Laporan Pinjaman

3. Prototip Tampilan  Laporan 

Pinjaman

4. Prototip Laporan  Angsuran 

Keseluruhan

5. Prototip Tampilan  Laporan 

Angsuran    Keseluruhan

6. Prototip Laporan  Angsuran 

Perkelompok

7. Prototip Tampilan  Laporan 

Angsuran Perkelompok

8. Prototip Bukti

9. Prototip Tampilan Bukti Angsuran

Berikut ini contoh tampilan prototip 

output

1. Prototip Laporan

Gambar 8 Prototip Halaman Laporan
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2. Prototip  Tampilan  Halaman 

Laporan Pinjaman

Gambar 9 Prototip Tampilan Laporan 

Pinjaman

3. Prototip Bukti Angsuran

Gambar 10 Prototip Bukti Angsuran

4. .Prototip Tampilan Bukti 

Angsuran

Gambar 11 Prototip Tampilan Bukti 

Angsuran

2.4.3 Evaluasi prototip

Tahap  evaluasi dilakukan  oleh 

pelanggan apakah prototip yang sudah 

dibangun  sudah  selesai  dengan 

keinginan pelanggan.

Pada tahap ini proses evaluasi dalam 

kasus ini dilakukan sebanyak 2 kali 

yaitu.

1. Evaluasi Tahap 1

Pada proses evaluasi tahap 1, 

perubahan tampilan beberapa 

halaman dari perangkat lunak 

pengolahan data pinjaman ini. Berikut 

beberapa halaman yang mengalami 

perubahan.
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Gambar 12 Prototip Laporan Sebelum 

Mengalami Perubahan

Gambar 13 Prototip Laporan Setelah 

Mengalami Perubahan

2. Evaluasi Tahap 2

Pada evaluasi tahap ini terdapat 

penambahan  fitur  dari  tampilan 

sebelumnya.  Berikut  ini  beberapa 

halaman  yang  mengalami 

penambahan fitur.

Gambar 14 Prototip Bukti Sebelum 

Mengalami Perubahan

Gambar 15 Prototip Bukti Sesudah 

Mengalami Perubahan

2.4.4 Mengkodekan sistem

Pada tahap ini prototip yang sudah 

diterima diterjemahkan  ke  dalam 

bahasa pemrograman yang sesuai.

2.4.5 Menguji sistem
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Setelah prototip  diterjemahkan  ke 

bahasa  pemrograman  dan  sudah 

menjadi  suatu  perangkat  lunak  yang 

siap  pakai,  maka  perangkat  lunak 

tersebut akan diuji kelayakannya.

2.4.6 Evaluasi sistem

Tahap  evaluasi  yang  ke  dua 

dilakukan untuk  mengetahui  apakah 

sistem yang sudah jadi sesuai dengan 

yang diharapkan.

2.4.7 Menggunakan sistem

Perangkat  lunak  yang  telah  diuji 

dan diterima siap untuk digunakan.

3. HASIL

Hasil  dari  penelitian ini  yaitu 

sebuah  perangkat  lunak  pengolahan 

data  pinjaman  usaha  berkelompok 

pada  PNPM  Mandiri  yang  dibangun 

dengan  menggunakan  bahasa 

pemrograman  PHP Hypertext 

Processor.  Penggunaan  bahasa 

pemrograman  ini  menggunakan 

aplikasi  dreamweaver  sebagai aplikasi 

pengkodean  perangkat  lunak,  Xampp 

sebagai  server  dan  Mysql sebagai 

aplikasi pengolahan data.

Perangkat lunak ini  mempunyai 

beberapa menu yaitu  menu beranda, 

profil,  kelompok,  pegawai,  pinjaman, 

angsuran,  tabungan  dan  laporan. 

Menu laporan terdiri dari dua submenu 

yaitu  laporan  pinjaman  dan  laporan 

angsuran.  Dengan  adanya  perangkat 

lunak ini pengolahan data diharapkan 

dapat dilakukan secara cepat,  akurat, 

relevan dan tepat waktu.

3.1 Memulai Perangkat Lunak

Untuk  mengaktifkan  perangkat 

lunak ini dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut :

1. Aktifkan Xampp,  lalu  buka  pada 

aplikasi  internet  explorer,  mozila, 

google  chrome dan  aplikasi 

pencarian lainnya.

2. Lalu ketik localhost dan nama folder 

program  tersebut.  Jika  dilakukan 

dengan  benar  maka  akan  tampil 

halaman utama sebagai berikut.
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Gambar 16 Halaman Utama

3.1.1 Halaman Beranda

Pegawai  dapat  membuka halaman 

Beranda yang berisi semua menu jika 

username dan  password diisi  dengan 

benar,  maka  akan  muncul  halaman 

beranda seperti gambar dibawah ini.

Gambar 17 Halaman Beranda

3.1.2 Halaman Pinjaman

Pegawai  dapat  menggunakan 

halaman  ini  untuk  menambah, 

memperbaiki,  menghapus, 

menyimpan,  melihat,  membatalkan 

dan mencari data pinjaman kelompok.

  

Gambar 18 Halaman Pinjaman

3.1.3 Halaman Laporan

Pegawai  dapat  menggunakan 

menu  pilihan  laporan  untuk  melihat 

atau mencetak laporan sesuai dengan 

yang mereka  butuhkan.  Dalam menu 

ini  terdapat tiga pilihan laporan yang 

dapat dipilih sesuai dengan fungsinya 

masing-masing.

Gambar 19 Halaman Laporan

3.1.4 Halaman Laporan Pinjaman
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Gambar 20 Halaman Laporan 

Pinjaman

3.1.5 Halaman Bukti Angsuran

Gambar 21 Halaman Bukti Angsuran

4. SIMPULAN

Berdasarkan  hasil  dari 

pembahasan  dari  bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut:

1. Perangkat  lunak  yang  dihasilkan 

dari  penelitian  ini  adalah  sebuah 

perangkat  lunak  pengolahan  data 

pinjaman usaha  berkelompok  pada 

PNPM Mandiri menggunakan bahasa 

pemrograman  PHP  Hypertext 

Processor dan MySQL. 

2. Perangkat  Lunak  yang  dihasilkan 

berfungsi  sebagai  media 

penyimpanan  data,  sehingga 

pegawai  PNPM  Mandiri  dapat 

melakukan  pencarian  data  dengan 

mudah  karena  sumber  data 

tersimpan di dalam database. Dapat 

memberikan output berupa laporan 

dan bukti angsuran secara otomatis 

karena  sumber  data  tersimpan 

didalam database yang terintegrasi.

3. Dengan adanya perangkat lunak ini, 

pengolahan  data  pinjaman  dapat 

dilakukan  dengan  lebih  akurat, 

relevan dan tepat waktu.
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