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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Planning 

Pada tahap ini mockup hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ilham Anggoro (2019) 

dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Keuangan CV. Karya Jati” akan 

diimplementasikan secara nyata. Sistem yang akan dikembangkan memiliki beberapa fitur 

untuk pengelolaan data keuangan.  

 

3.1.1 Gambaran Umum C.V. Karya Jati 

CV. Karya Jati merupakan usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan hasil hutan 

berupa kayu. Pada awalnya hanya sebuah usaha kecil yang ditekuni dan dikembangkan oleh 

pemilik dan semakin lama banyak diminati oleh beberapa pelanggan yang akhirnya pemilik 

memutuskan untuk membuka suatu usaha pengolahan kayu. 

Untuk memenuhi permintaan pelanggan, sampai saat ini usaha pengolahan kayu ini telah 

memiliki beberapa karyawan dan beberapa kerjasama dengan toko sebagai fasilitas untuk 

memasarkan produknya. Untuk menjaga kepuasan pelanggan, CV. Karya Jati selalu 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggannya, kwalitas kayu yang diproduksi serta 

pelayanan pelanggan agar pelanggan merasa puas dan kembali lagi membeli produk kayu dari 

CV. Karya Jati. 

Proses pemasaran produk yang dilakukan oleh pemilik CV. Karya Jati yaitu menjaga 

kepercayaan pelanggan, sehingga rata-rata semua pelanggan merekomendasikan produk kayu 

dari CV. Karya Jati sangat berkualitas dan terpercaya. 

 

3.1.2 Struktur Organisasi 

Untuk menunjang kegiatan transaksi dan pelayanan maka dibentuklah suatu struktur 

organisasi CV. Karya Jati yang dipimpin oleh pemilik sebagai direktur utama sekaligus 

pemegang saham. Selain direktur utama dan pemegang saham terdapat juga wakil direktur, 

sekretaris dan bendahara. Gambar 3.1 Struktur organisasi yang ada di CV. Karya Jati. 
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Gambar 3.1 Struktur organisasi 

 

3.2 Requirement Gathering and Analysis 

Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi analisis kebutuhan sistem, evaluasi dilakukan 

terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya demi kesiapan.  

 

3.2.1 Evaluasi kebutuhan sistem 

Kebutuhan Aktor 

Aktor merupakan orang yang dapat melakukan operasional dalam manajemen keuangan. 

Aktor yang telibat dalam manajemen keuangan CV. Karya Jati dianjurkan ada 3 Aktor, seperti 

pada Tabel 3.1 berikut. 

 

Tabel 3.1 Kebutuhan aktor 

Aktor Keterangan 

Direktur Orang yang mengontrol keuangan. 

Wakil Direktur Oranng yang mengontrol keuangan dan user. 

Bendahara Orang yang mengelola data keuangan. 

 

Kebutuhan input 

Input pada sistem informasi manajemen keuangan C.V Karya Jati untuk mengoptimalkan 

pelayanan yang dilakukan oleh aktor sebagai Direktur Utama, Pemegang Saham, Staff 

Keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Kebutuhan input 

Aktor Input 

Direktur Data akun 

Data periode laporan 

Data periode grafik 

Data user 

Wakil Direktur Data akun 

Data periode laporan 

Data periode grafik 

Bendahara Data user 

Data pegawai 

Data pesanan 

Data uang pesanan 

Data uang pembelian 

Data pengeluaran 

 

Kebutuhan proses 

Input pada sistem informasi manajemen keuangan C.V Karya Jati untuk mengoptimalkan 

pelayanan yang dilakukan oleh aktor sebagai Direktur Utama, Pemegang Saham, Staff 

Keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 Kebutuhan proses 

Aktor Input 

Direktur Edit akun 

Lihat laporan 

Lihat grafik 

Manajemen user 

Wakil Direktur Edit akun 

Lihat laporan 

Lihat grafik 

Bendahara Manajemen user 

Manajemen pegawai 

Manajemen pesanan 

Manajemen uang pesanan 

Manajemen uang pembelian 

Manajemen pengeluaran 

 

Kebutuhan output 

Input pada sistem informasi manajemen keuangan C.V Karya Jati untuk mengoptimalkan 

pelayanan yang dilakukan oleh aktor sebagai Direktur Utama, Pemegang Saham, Staff 

Keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 Kebutuhan output 

Aktor Output 

Direktur Informasi akun 

Informasi periode laporan 

Informasi periode grafik 

Informasi user 

Wakil Direktur Informasi akun 

Informasi periode laporan 

Informasi periode grafik 

Bendahara Informasi user 

Informasi pegawai 

Informasi pesanan 

Informasi uang pesanan 

Informasi uang pembelian 

Informasi pengeluaran 

 

Kebutuhan antarmuka 

Halaman antarmuka yang diperlukan pada sistem informasi manajemen keuangan C.V 

Karya Jati untuk mengoptimalkan pelayanan yang dilakukan oleh aktor sebagai Direktur 

Utama, Pemegang Saham, Staff Keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

 

Tabel 3.5 Kebutuhan antarmuka 

Aktor Antar Muka 

Direktur Halaman home 

Halaman edit akun 

Halaman form periode laporan 

Halaman detail laporan 

Halaman laporan 

Halaman form periode grafik 

Halaman grafik 

Halaman user 

Halaman form user 

Wakil Direktur Halaman home 

Halaman edit akun 

Halaman form periode laporan 

Halaman laporan 

Halaman detail laporan 

Halaman form periode grafik 

Halaman grafik 
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Bendahara Halaman home 

Halaman edit akun 

Halaman data pegawai 

Halaman form pegawai 

Halaman data pesanan 

Halaman form pesanan 

Halaman data uang pesanan 

Halaman form uang pesanan 

Halaman data uang pembelian 

Halaman form uang pembelian 

Halaman data pengeluaran 

Halaman form pengeluaran 

 

Kebutuhan Hardware  

Kebutuhan Hardware dalam menjalankan sistem informasi kesehatan penggunaan 

tempat tidur pada Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Tegal memiliki spesifikasi laptop 

sebagai berikut : 

a. Prosesor intel core i3. 

b. RAM 2GB. 

c. Grafis Nvidia Geforce 930M. 

d. Hardisk 500GB. 

 

Kebutuhan Software  

Kebutuhan Software dalam menjalankan sistem informasi kesehatan penggunaan tempat 

tidur pada Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Tegal memiliki sistem operasi dan 

beberapa aplikasi sebagai berikut : 

a. Sistem operasi Windows 7, untuk mendukung jalannya aplikasi yang akan digunakan. 

b. Browser Google Chrome, sebagai media untuk membuka website oleh aktor. 

c. XAMPP, digunakan untuk webserver lokal untuk menyambungkan ke database. 

d. Sublime Text 3, digunakan untuk script editor dalam pembangunan sistem. 

 

3.3 Design 

Berdasarkan kebutuhan sistem di atas, diperlukan suatu perancangan untuk 

mendefinisikan kebutuhan sistem yang akan dibangun. Metode perancangan sistem informasi 

ini menggunakan DFD (Data Flow Diagram), perancangan basisdata, perancangan antarmuka. 
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3.3.1 Perancangan Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan sistem secara 

ringkas tentang siapa saja yang menggunakan sistem tersebut dan apa saja yang bisa dilakukan 

oleh pengguna sistem tanpa memperhatikan urutan penggunaannya. Komponen utamanya 

adalah actor dan usecase. Gambar 3.2 akan menggambarkan Use Case Diagram pada sistem 

informasi manajemen keuangan yang dibangun. 

 

 

Gambar 3.2 Usecase diagram 

 

Sistem hanya dapat oleh 3 level pengguna, akan tetapi setiap level pengguna memiliki 

hak akses yang berbeda-beda. Terdapat fitur login dengan memasukkan username dan 

password bagi beberapa level pengguna untuk mengakses sistem. 

 

3.3.2 Perancangan Basisdata 

Enam tabel yang digambarkan pada pembuatan relasi antar tabel seperti pada Gambar 

3.3. Enam tabel tersebut yaitu tabel user, Uang_psn, Pegawai, Uang_pbln, Pesanam, 

Pengeluaran. Relasional yang kemungkinan terjadi yaitu hubungan satu ke satu, satu ke 

banyak, dan banyak ke banyak. Relasional ditandai dengan melihat anak panah. Jika anak 

panah satu maka itu satu, jika anak panah dua berarti banyak. Sehingga hubungan dapat dilihat 

dari ujung anak panah di kedua ujungnya. Bentuk relasional dihubungkan oleh dua kunci pada 
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masing-masing tabel yaitu kunci pokok dan kunci tamu. Kunci pokok ditandai dengan adanya 

satu tanda bintang (*), sedangkan kunci tamu ditandai dengan adanya dua tanda bintang (**). 

 

 

Gambar 3.3 Desain data 

 

Berdasarkan hasil dari relasional antar tabel pada Gambar 3.3, kemudian dijabarkan lebih 

lengkap pada data tabel. Enam tabel tersebut dijelaskan secara detail. Field-filed yang ada juga 

dijabarkan mulai dari nama field, tipe data, lebar sampai dengan keterangannya. 

a. Tabel User 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data user yang ada di dalam sistem informasi 

manajemen keuangan C.V Karya Jati. 



17 

 

Tabel 3.6 Tabel user 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1. id_usr Integer 8 Primary Key 

2. nama_usr Varchar 50  

3. username Varchar 25  

4. password Varchar 25  

5. Cp Varchar 15  

6. Level Enum Direktur, Wakil 

Direktur, Bendahara 

 

 

b. Tabel Pegawai 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pegawai yang ada di dalam sistem informasi 

manajemen keuangan C.V Karya Jati. 

 

Tabel 3.7 Tabel pegawai 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1. id_pgw Integer 8 Primary Key 

2. nama_pgw Varchar 25  

3. Jabatan Varchar 50  

4. tgl_msk Date -  

 

c. Tabel Pesanan 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pesanan yang ada di dalam sistem informasi 

manajemen keuangan C.V Karya Jati. 

 

Tabel 3.8 Tabel pesanan 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1. id_psn Integer 8 Primary Key 

2. nama_psn Varchar 50  

3. no_tlp Varchar 15  

4. tgl_psn Date -  

5. hrg_ttl Integer 15  

6. Status Enum Belum, Proses, Selesai  

7. ket_psn Text -  

8. id_pgw Integer 8 Foreign Key 

9. ket_psn Text -  

 

d. Tabel Uang Pesanan 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data uang pesanan yang ada di dalam sistem 

informasi manajemen keuangan C.V Karya Jati. 
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Tabel 3.9 uang pesanan 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1. id_ups Integer 8 Primary Key 

2. nominal_ups Integer 15  

3. tgl_ups Date -  

4. ket_ups Text -  

5. id_usr Integer 8 Foreign Key 

6. id_psn Integer 8 Foreign Key 

 

e. Tabel Uang Pembelian 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pembelian yang ada di dalam sistem informasi 

manajemen keuangan C.V Karya Jati. 

 

Tabel 3.10 uang pembelian 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1. id_ubl Integer 8 Primary Key 

2. nm_ubl Varchar 50  

3. nominal_ubl Integer 15  

4. tgl_ubl Date -  

5. ket_ubl Text -  

6. id_ubl Integer 8 Foreign Key 

 

f. Tabel Pengeluaran 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pengeluaran yang ada di dalam sistem 

informasi manajemen keuangan C.V Karya Jati. 

 

Tabel 3.11 pengeluaran 

No Nama Field Tipe Data Lebar Keterangan 

1. id_klr Integer 8 Primary Key 

2. nominal_klr Integer  8  

3. tgl_klr Date -  

4. ket_klr Text -  

5. id_usr Integer 8 Foreign Key 

6. id_pgw Integer 8 Foreign Key 

 

3.3.3 Perancangan Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram adalah pemodelan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu 

jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data. 
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DFD Level 0 

Context diagram atau DFD level 0 merupakan bentuk sistem paling global. Diagram ini 

merupakan level teratas yang berisi proses dan umumnya berfungsi sebagai sistem masukan 

yang berhubungan dengan external entity (Direktur, Wakil Direktur dan Bendahara). 

Penggambaran DFD level 0 dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

 

Gambar 3.4 DFD Level 0 

 

DFD Level 1 

DFD level 1 merupakan penjabaran dari level 0 karena di level 0 tidak memiliki proses, 

sehingga DFD level 1 memiliki 5 proses dan 3 aktor. Penggambaran DFD level 1 dapat dilihat 

pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 DFD Level 1 

 

3.3.4 Perancangan Antar Muka 

Desain mockup sistem informasi manajemen keuangan dibagi menjadi tiga level user 

yaitu bagian direktur, wakil direktur, dan bendahara. Pada masing-masing level user 

mempunyai entitas yang dapat melakukan proses pada manajemen keuangan. Rancangan antar 

muka adalah sebagai berikut: 

a. Rancangan halaman login 

Halaman login digunakan oleh aktor untuk melakukan proses login agar dapat 

mengoperasikan sistem informasi manajemen keuangan. Hal ini diperlukan untuk 

menjaga keamanan sistem informasi manajemen keuangan. Tampilan mockup halaman 

dapat dilihat pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Rancangan halaman Login 

 

b. Rancangan halaman dashboard direktur 

Halaman dashboard akn menampilkan data pesanana dan data pembelian yang disajikan 

dalam bentuk tabel. Data yang ditampilkan hanya 5 data terbaru dari seaiap data 

pemesanan dan pembelian. Mockup halaman dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

 

Gambar 3.7 Rancangan halaman dashboard direktur 

 

c. Rancangan halaman data user 

Halaman pengolahan data user seperti pada Gambar 3.8. Pada halaman data user terdapat 

data user yang telah terekam di database kemudian, kemudian terdapat beberapa hal yang 
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dapat dilakukan untuk mengolah data user. Pengolahan data user seperti menambahkan, 

mengedit dan menghapus.  

 

 

Gambar 3.8 Rancangan halaman data user 

 

d. Rancangan halaman tambah user 

Halaman form user digunakan untuk menambahkan atau mengedit data user. Form data 

user yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 

 

Gambar 3.9 Rancangan halaman tambah user 
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e. Rancangan halaman laporan 

Hasil dari laporan pengeluaran yang dihasilkan seperti pada Gambar 3.10. Laporan 

memuat data pengeluaran pada periode tertentu yang telah ditentukan di form laporan. 

 

 

Gambar 3.10 Rancangan halaman laporan pengeluaran 

 

f. Rancangan halaman grafik 

Grafik yang dihasilkan seperti pada Gambar 3.11. Laporan memuat data uang pemasukan 

seharusnya, uang pemasukan yang ada, dan uang pengeluaran pada periode tertentu yang 

telah ditentukan di form laporan. 

 

 

Gambar 3.11 Rancangan halaman  grafik keuangan 
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g. Rancangan halaman pegawai 

Halaman pengolahan data pegawai seperti pada Gambar 3.12. Pada halaman data pegawai 

terdapat data pegawai yang telah terekam di database kemudian, kemudian terdapat 

beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengolah data user. Pengolahan data user seperti 

menambahkan, dan mengedit. 

 

Gambar 3.12 Rancangan halaman pegawai 

 

h. Rancangan halaman tambah pegawai 

Halaman form pegawai digunakan untuk menambahkan atau mengedit data pegawai. 

Form data pegawai yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.13. 
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Gambar 3.13 Rancangan halaman tambah pegawai 

 

i. Rancangan halaman data pesanan 

Halaman pengolahan data pesanan seperti pada Gambar 3.14. Pada halaman data pesanan 

terdapat data pesanan yang telah terekam di database kemudian, kemudian terdapat 

beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengolah data user. Pengolahan data user seperti 

menambahkan, mengedit dan melihat detailnya. 

 

 

Gambar 3.14 Rancangan halaman data pesanan 
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j. Rancangan halaman detail pesanan 

Halaman pengolahan data detail pesanan seperti pada Gambar 3.15. Pada halaman data 

detail pesanan terdapat data detail pesanan yang telah terekam di database kemudian. 

Pengolahan data detail pesanan adalah menambahkan data pembayaran. 

 

 

Gambar 3.15 Rancangan halaman detail pesanan  

 

k. Rancangan halaman data pembelian 

Halaman pengolahan data pembelian seperti pada Gambar 3.16. Pada halaman data 

pembelian terdapat data pembelian yang telah terekam di database kemudian, kemudian 

terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengolah data pembelian. Pengolahan 

data user seperti menambahkan, dan mengedit. 
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Gambar 3.16 Rancangan halaman data pembelian 

 

l. Rancangan halaman data pengeluaran 

Halaman pengolahan data pengeluaran seperti pada Gambar 3.17. Pada halaman data 

pengeluaran terdapat data pengeluaran yang telah terekam di database kemudian, 

kemudian terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengolah data pengeluaran. 

Pengolahan data pengeluaran seperti menambahkan, dan mengedit. 

 

 

Gambar 3.17 Rancangan halaman data pengeluaran 

 

  


