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ABSTRAK 
 

Pembuatan sistem ini di latar belakangi dari hasil pengamatan, bahw
merupakan rancangan sistem yang dibuat guna membatu anggota untuk mempermudah dalam 
menjalankan tugasnya pada koperasi simpan pinjam yang membutuhkan sistem perkreditan.

Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
perkreditan pada koperasi tonggak arta perkasa jawa timur? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 
Membantu merancang sistem perkreditan pada koperasi tonggak arta perkasa jawa timur.

 Perancangan sistem perkreditan  menggunakan trend moment
merancang sistem perkreditan pada koperasi tonggak arta perkasa jawa timur yang disertai dengan 
sistem peramalan yang digunakan untuk mengetahui pendapatan di tahun berikutnya.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah (1) tela
yang disertai dengan peramalam menggunakan metode trend moment(2) telah di hasilkan program 
perkreditan yang disertai peramalan untuk tahun berikutnya menggunakan metode trend moment.

Berdasarkan simpulan dari hasil pe
selanjutnya: (1) perlu adanya pengembangan sistem untuk menyempurnakan sistem(2)Di lakukanya 
uji coba untuk menjadikan sistem perkreditan lebih baik dan lebih mudah digunakan oleh 
penggunanya 
 
KATA KUNCI  : Kata kunci : Rancangan kredit, trend moment
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Pembuatan sistem ini di latar belakangi dari hasil pengamatan, bahw
merupakan rancangan sistem yang dibuat guna membatu anggota untuk mempermudah dalam 
menjalankan tugasnya pada koperasi simpan pinjam yang membutuhkan sistem perkreditan.

Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
perkreditan pada koperasi tonggak arta perkasa jawa timur? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 
Membantu merancang sistem perkreditan pada koperasi tonggak arta perkasa jawa timur.

Perancangan sistem perkreditan  menggunakan trend moment merupakan proses membantu 
merancang sistem perkreditan pada koperasi tonggak arta perkasa jawa timur yang disertai dengan 
sistem peramalan yang digunakan untuk mengetahui pendapatan di tahun berikutnya.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah (1) telah dibuat rancangan sistem perkreditan 
yang disertai dengan peramalam menggunakan metode trend moment(2) telah di hasilkan program 
perkreditan yang disertai peramalan untuk tahun berikutnya menggunakan metode trend moment.

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, direkomendasikan kepada peneliti 
selanjutnya: (1) perlu adanya pengembangan sistem untuk menyempurnakan sistem(2)Di lakukanya 
uji coba untuk menjadikan sistem perkreditan lebih baik dan lebih mudah digunakan oleh 

Kata kunci : Rancangan kredit, trend moment 
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Pembuatan sistem ini di latar belakangi dari hasil pengamatan, bahwa rancangan perkreditan 
merupakan rancangan sistem yang dibuat guna membatu anggota untuk mempermudah dalam 
menjalankan tugasnya pada koperasi simpan pinjam yang membutuhkan sistem perkreditan. 

Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana merancang sistem 
perkreditan pada koperasi tonggak arta perkasa jawa timur? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) 
Membantu merancang sistem perkreditan pada koperasi tonggak arta perkasa jawa timur. 

merupakan proses membantu 
merancang sistem perkreditan pada koperasi tonggak arta perkasa jawa timur yang disertai dengan 
sistem peramalan yang digunakan untuk mengetahui pendapatan di tahun berikutnya. 

h dibuat rancangan sistem perkreditan 
yang disertai dengan peramalam menggunakan metode trend moment(2) telah di hasilkan program 
perkreditan yang disertai peramalan untuk tahun berikutnya menggunakan metode trend moment. 

nelitian ini, direkomendasikan kepada peneliti 
selanjutnya: (1) perlu adanya pengembangan sistem untuk menyempurnakan sistem(2)Di lakukanya 
uji coba untuk menjadikan sistem perkreditan lebih baik dan lebih mudah digunakan oleh 
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A. LATAR BELAKANG

Perkembagan teknologi informasi 

komunikasi yang cepat menimbulkan 

perkembagan di berbagai bidang, tidak 

ketinggalan di koperasi khusunya, 

sehingga mengakibatkan pihak koperasi 

untuk menggukan atau mengikutu 

perkembangan tersebut salah satunya 

adalah KOPERASI TONGGAK ARTA 

PERKASA JAWA TIMUR meskipun 

koperasi Tonggak Arta Perkasa merupakan 

koperasi yang menggunakan teknologi 

informasi dalam pengolahan 

Ada beberapa bagian sistem yang 

belum menggunakan teknologi komputer, 

misalnya di urusan perkreditan masih 

kurang optimal seperti menghitung bunga 

pinjaman dan pokok pinjaman masih 

menggunaka sistem manual (kalkulator) 

serta perhitungan denda yang 

juga masih manual, untuk perhitungan 

denda keterlambatan membayar dihitung 

per hari. 

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode Trend Moument 

yang digunakan untuk menghitung prediksi 

di tahun depan. Untuk menghitung predik

tersebut penulis menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

� = �� − �	��
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LATAR BELAKANG 

Perkembagan teknologi informasi 

komunikasi yang cepat menimbulkan 

perkembagan di berbagai bidang, tidak 

ketinggalan di koperasi khusunya, 

mengakibatkan pihak koperasi 

untuk menggukan atau mengikutu 

perkembangan tersebut salah satunya 

adalah KOPERASI TONGGAK ARTA 

PERKASA JAWA TIMUR meskipun 

koperasi Tonggak Arta Perkasa merupakan 

koperasi yang menggunakan teknologi 

informasi dalam pengolahan sistem. 

da beberapa bagian sistem yang 

belum menggunakan teknologi komputer, 

misalnya di urusan perkreditan masih 

kurang optimal seperti menghitung bunga 

pinjaman dan pokok pinjaman masih 

menggunaka sistem manual (kalkulator) 

serta perhitungan denda yang diberikan 

juga masih manual, untuk perhitungan 

denda keterlambatan membayar dihitung 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis 

Trend Moument  

yang digunakan untuk menghitung prediksi 

di tahun depan. Untuk menghitung prediksi 

tersebut penulis menggunakan rumus 

�� 

Rumus diatas merupakan rumus 

yang digunakan untuk mencari nilai 

pada periode awal 

Sedangkan untuk menghitung 

pertambahan nilai 

menggunakan rumus berikut:

� =
∑����

∑���

Contoh : 

Prediksi pada bulan juli di tahun 2016

Untuk menghitung trend pada 

periode awal penulis menggunakan rumus 

berikut: 

� = �� − �	��  

			= ��	36.820.833 − ��

				= ��	8.580.833 

 Dengan mengg

penulis memperoleh hasil Rp 8.580.833 

untuk nilai trend diperiode awal.

Sedangkan untuk menghitung 

pertambahan nilai trend penulis 

menggunkan rumus: 

� =
∑���� − �	(��)(��)

∑��� − 	�	(��)�

		=
��	2.284.000.000 −

650 −

		= ��	4.334.615 

Dengan menggunakan rumus diatas 

penulis memperoleh hasil pertambahan 

nilai trend menjadi Rp 4.334.615.
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Rumus diatas merupakan rumus 

yang digunakan untuk mencari nilai trend 

Sedangkan untuk menghitung 

pertambahan nilai trend  penulis 

menggunakan rumus berikut: 

− �(��)(��)
� − �(��)²

 

Prediksi pada bulan juli di tahun 2016 

Untuk menghitung trend pada 

periode awal penulis menggunakan rumus 

��	4.334.615	�	6,5 

Dengan menggunakan rumus diata 

penulis memperoleh hasil Rp 8.580.833 

untuk nilai trend diperiode awal. 

Sedangkan untuk menghitung 

pertambahan nilai trend penulis 

 

( )

)
 

12	(6.5)(��	36.820.833)

− 12	(650)
 

Dengan menggunakan rumus diatas 

penulis memperoleh hasil pertambahan 

nilai trend menjadi Rp 4.334.615. 
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� = � + �� 

				= 8.580.833 + 4.334.615	�	7

					= 38.993.141 

�� =
32.000.000

36.820.833	�	38.993.141
	

= 33.887.894 

Sedangkan Y dan Y’ Merupakan hasil 

ahkir dari perhitungan perdiksi 

menggunakan trend moument

C. PERANCANGAN SISTEM

1.1. Flowchart  

Flowchart merupakan gambaran yang 

menggambarakan arus data yang ada 

pada sistem. 

1.2.Konteks Diagram 
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Sedangkan Y dan Y’ Merupakan hasil 

ahkir dari perhitungan perdiksi 

trend moument. 

PERANCANGAN SISTEM 

Flowchart merupakan gambaran yang 

menggambarakan arus data yang ada 

  

Konteks diagram merupakan 

gambaran secara global atau umum dari 

sebuah aplikasi: 

Gambar 4.2 DFD Sistem

1.3. Rancangan Data Base

Rancangan data base atau disebut 

Entity Relationship Diagram 

merupakan rancangan alur data yang 

disimpan didatabase.

D. HASIL DAN KESIMPULAN

1. IMPLEMENTASI PROGRAM

Data Pinjaman

Data Angsuran

Data Anggota

Laporan Anggota

Bukti Angsuran

Bukti Realisasi

Bukti Angsuran

Anggota

NO_KREDIT = NO_KREDITNO_TRANSAKSI = NO_TRANSAKSI

KREDIT

NO_KREDIT <undefined>

NO_ANGGOTA <undefined>

NO_ADMIN <undefined>

NO_TRANSAKSI <undefined>

PLATFON <undefined>

LAMA <undefined>

TGL_REALISASI <undefined>

TGL_TEMPO <undefined>

TGL_BAYAR <undefined>

SISA_PINJAMAN <undefined>
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Konteks diagram merupakan 

ran secara global atau umum dari 

 

Gambar 4.2 DFD Sistem 

Rancangan Data Base 

Rancangan data base atau disebut 

Entity Relationship Diagram 

merupakan rancangan alur data yang 

disimpan didatabase. 

 

HASIL DAN KESIMPULAN 

IMPLEMENTASI PROGRAM 

 

Laporan Angsuran

Laporan Pinjaman

Laporan Anggota

Bukti Angsuran

Bukti Realisasi

Data Admin

Data Angsuran

Data Pinjaman

Data Anggota

1

Sistem Informasi 

Perkreditan KSP 

Tonggak Arta 

Perkasa Jawa 

Timur

+

Manager

Admin

NO_KREDIT = NO_KREDITNO_TRANSAKSI = NO_TRANSAKSI

NO_ADMIN = NO_ADMIN

NO_KREDIT = NO_KREDITNO_ANGGOTA = NO_ANGGOTA

ANGGOTA

NO_ANGGOTA <undefined>

NO_KREDIT <undefined>

NAMA <undefined>

ALAMAT <undefined>

KOTA <undefined>

TELEPON <undefined>

ADMIN

NO_ADMIN <undefined>

NAMA <undefined>

ALAMAT <undefined>

KOTA <undefined>

TELEPON <undefined>

ANGSURAN

NO_TRANSAKSI <undefined>

NO_KREDIT <undefined>

TGL_BAYAR <undefined>

POKOK <undefined>

BUNGA <undefined>

TOTAL <undefined>
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Gambar diatas merupakan gambar 

tapilan awal pada program perkreditan.

Gambar diatas merupakan gambar 

tampilan input data anggota.

Gambar diatas merupakan gambar 

tampilan input data pinjaman yang 

digunakan untuk menginputkan data 

anggota yang akan kredit. 
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Gambar diatas merupakan gambar 

tapilan awal pada program perkreditan. 

 

Gambar diatas merupakan gambar 

tampilan input data anggota. 

 

Gambar diatas merupakan gambar 

tampilan input data pinjaman yang 

digunakan untuk menginputkan data 

Gambar diatas merupakan gambar 

tampilan laporan anggota.

2. KESIMPULAN

Metode Trend Moument 

tahap untuk menemukan hubungan dengan 

pola yang sistematis. Metode 

Moument  dapat diimplementasikan 

kedalam aplikasi kredit yang berupa 

aplikasi peramalan ditahun depan untuk 

mengetahui pendapatan pada koperasi.

Dengan menggunakan metode 

Moment hasil peramalan yang diperoleh di 

bulan juli adalah Rp 33.887.894  dari 

pendapatan sebelumnya Rp 32.000.000.
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Gambar diatas merupakan gambar 

tampilan laporan anggota. 

KESIMPULAN 

Trend Moument merupakan 

tahap untuk menemukan hubungan dengan 

pola yang sistematis. Metode Trend 

dapat diimplementasikan 

kedalam aplikasi kredit yang berupa 

asi peramalan ditahun depan untuk 

mengetahui pendapatan pada koperasi. 

Dengan menggunakan metode Trend 

hasil peramalan yang diperoleh di 

bulan juli adalah Rp 33.887.894  dari 

pendapatan sebelumnya Rp 32.000.000. 




