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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Perancangan UML dan Database 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan mengenai proses pengolahan 

data penerimaan dan pengeluaran kas hingga ke pembuatan laporan kas pada BPR 

BKK Jepara Arta sudah menggunakan program excel untuk pencatatan setiap 

transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas nya.  

Pada pengolahan penerimaan kas yang meliputi beberapa transaksi seperti 

tabungan, bunga bank, kredit, investasi, administrator mencatat setiap transaksi 

tersebut dalam satu komputer untuk melihat transaksi penerimaan masuk yang ada 

setiap harinya. Sementara untuk pengeluaran kas yang meliputi transaksi 

pembayaran gaji pegawai dan pengeluaran lainnya juga dicatat dalam komputer 

dibuku kas yang sama dengan hanya memisahkan letak debet dan kredit untuk 

membedakan pada setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran yang ada.  

Dari proses yang ada BPR BKK Jepara Arta masih banyak resiko atau 

permasalahan yang akan terjadi dari pengolahan data penerimaan dan pengeluaran 

kas tersebut mulai dari pencatatan transaksi yang masih menggunakan pencatatan 

sederhana dengan menggabungkan setiap transaksi ke dalam sebuah laporan excel 

buku dan pembuatan laporan yang belum efektif dan masih membutuhkan waktu 

yang lama karena harus melewati proses penghitungan besar jumlah transaksi-

transaksi yang terjadi setiap harinya.  
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Atas permasalahan tersebut, maka peneliti membuat perancangan 

menggunakan metode perancangan system UML. UML adalah teknik 

pengembangan sistem yang menggunakan bahasa grafis sebagai alat untuk 

pendokumentasia dan melakukan spesifikasi pada sistem. UML memiliki banyak 

diagram yang digunakan untuk melakukan pemodelan data diantaranya, Use Case 

Diagram, Class Diagram, Activity Diagram dan Sequence Diagram.  

1. Use Case Diagram  

Use Case Diagram menjelaskan secara visual konteks dari interaksi antara 

aktor dengan sistem. Setiap Use Case Diagram, menyatakan spesifikasi perilaku 

(fungsionalitas) dari sistem yang sedang dijelaskan yang memang dibutuhkan oleh 

aktor untuk memenuhi tujuannya (Kurniawan, 2018).  

Diagram use case dari perancangan aplikasi laporan keuangan berbasis 

Web yang menunjukkan beberapa menu dalam aplikasi yang dapat dipilih atau 

digunakan oleh user atau pengguna yang ada pada gambar 4.2. 
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Gambar 4.2. Use Case Diagram 

 

Pada use case diagram diatas menjelaskan tentang pengguna aplikasi yaitu 

admin yang memiliki seluruh hak akses pada aplikasi pengolahan data penerimaan 

dan pengeluaran kas dari proses masuk, mengolah rekening bank, mengolah data 

kategori, mengolah rekening bank, data kategori, data transaksi, laporan, data 

pengguna, ganti password dan logout dan dapat mencetak laporan seluruh 

transaksi yang terjadi pada BPR BKK Jepara Artha.  
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2. Class Diagram  

Class diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis 

yang di bentuk. Menurut Satzinger (2011) Diagram kelas atau class diagram 

menjelaskan struktur sistem dari segi pendefinisian class-class yang akan dibuat 

untuk membangun sebuah sistem. Class diagram merupakan alur jalannya 

database pada sebuah sistem. Class diagram merupakan penjelasan proses 

database dalam suatu program. Class diagram dapat membantu dalam 

memvisualisasikan struktur kelaskelas dari suatu sistem dan merupakan tipe 

diagram yang paling ditemui dalam pemodelan system berbasis object-oriented. 

Class Diagram memperlihatkan sekumpulan class, interface, dan collaborations 

dan relasi yang ada didalamnya. Class Diagram dari perancangan aplikasi laporan 

keuangan berbasis Web yang menunjukkan beberapa menu dalam aplikasi yang 

dapat dipilih atau digunakan oleh user atau pengguna yang ada pada gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Class Diagram 
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3. Activity Diagram  

Pada activity diagram halaman transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, 

menjelaskan tentang proses admin mengolah data transaksi penerimaan dan 

pengeluaran kas yang terjadi di BPR BKK Jepara Artha setiap harinya. Dalam 

proses ini, pertama admin mengklik data transaksi dan klik tambah transaksi 

sebagai menu utama pencatatan tiap harinya untuk pengisian data transaksi 

penerimaan dan pengeluaran kas yang akan diinputkan, setelah selesai mengisi 

semua data transaksi penerimaan dan pengeluaran kas aplikasi akan otomatis 

menyimpan dalam database, jika admin ingin mengubah atau menghapus data 

transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang disimpan tadi, admin mengklik 

tombol ubah atau hapus untuk mengubah data transaksi penerimaan kas ataupun 

menghapus data transaksi penerimaan kas.  
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Admin Aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Activity Diagram 
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Rekening 

Bank 

Data 

Kategori 

Data 

Transaksi 
Laporan 

Data 

Pengguna 

User 

 

Menampilkan  

Rekening Bank 

Kembali ke User 

 

Menampilkan Data Kategori 

Kembali ke User 

 

Menampilkan Data Transaksi 

Kembali ke User 

 

Menampilkan Laporan 

Kembali ke User 

 

Menampilkan Data Pengguna 

Kembali ke User 

Exit 

Keluar aplikasi 

Gambar 4.5. Sequance Diagram 

Sequence diagram menampilkan materi pada gambar 4.5. Pada diagram 

ini user dapat melihat daftar menu. User menjalankan aplikasi kemudian sistem 

menampilkan menu dan user memilih menu sesuai kebutuhan, lalu sistem akan 

menampilkan halaman aplikasi dari sistem tersebut. 
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4.2. Perancangan Database  

4.2.1. ERD  

 ERD (Entity Relational Diagram) adalah suatu model data yang 

menjelaskan layout penyimpanan data pada suatu abstraksi tingkat tinggi. Karena 

ERD memodelkan struktur data dan hubungan antar data, maka pengujian model 

dengan ERD dikerjakan dengan tanpa mengabaikan proses yang dilakukan. ERD 

digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasikan informasi, jadi tidak 

hanya digunakan untuk menyimpan informasi saja. ERD bisa juga digunakan 

untuk menemukan aturan-aturan dan kejadian-kejadian. ERD Menggambarkan 

relasi antar entity yang ada dalam Sistem Informasi Laporan Keuangan pada BPR 

BKK Jepara Arta. Entity Relationship Diagram (ERD) adalah sebagai berikut:  

 

Gambar 4.1.  

Bagan ERD Sistem Informasi Laporan Keuangan pada BPR BKK Jepara Arta 
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4.2.2. Struktur Tabel 

Struktur tabel ini digunakan untuk mendeskripsikan desain tabel-tabel dalam 

database dalam Sistem Informasi Arus Kas pada BPR BKK Jepara Artha. Berikut 

ini struktur dari tabel-tabel yang digunakan: 

Tabel 4.1 Pengguna 

1. Nama tabel :  Pengguna 

Primary Key : PENGGUNA 

Foreign Key : - 

Fungsi   : Menyimpan dan Mengeluarkan Pengguna 

Tabel 4.2 Data Pengguna 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 Nama_bank Varchar (50) - Nama Rekening Bank 

2 Pemilik_rekening Varchar (30) - Nama Pemilik Rekening Bank 

3 Nomor_rekening Decimal (18) - Nomor Rekening Bank 

4 Saldo Decimal (18) - Jumlah Saldo 

5 Nama Varchar (50) Foreign Key Nama 

6 User Name Varchar (50) Foreign Key User Name 

7 Level Varchar (50) - Level 

8 Foto Picture - Tampilan Foto Jpg 

2. Nama tabel : Kategori 

Primary Key : KATEGORI 

Foreign Key : - 

Fungsi   : Menyimpan data Kategori. 

Tabel 4.3 Kategori 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 Biaya_Administrasi Varchar (50) - Biaya Administrasi 

2 Bunga_Bank Varchar (30) - Bunga Bank 

3 Deposito  Varchar (50) - Deposito  

4 Gaji Pegawai Varchar (30) - Gaji Pegawai 

5 Kredit Nasabah Varchar (50) - Kredit Nasabah 

6 Tabungan Varchar (30) - Tabungan 
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3. Nama tabel : Transaksi 

Primary Key : TRANSAKSI 

Foreign Key : - 

Fungsi   : Menyimpan data Transaksi. 

Tabel 4.4 Transaksi 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 Tanggal Date - Tanggal Transaksi 

2 Keterangan Varchar (100) - Keterangan Transaksi 

4. Nama tabel : Laporan 

Primary Key : Laporan 

Foreign Key : - 

Fungsi   : Mengeluarkan laporan keuangan  

Tabel 4.5 Laporan 

No Field Tipe Data Constraint Keterangan 

1 Mulai Tanggal Date - Tanggal mulai laporan 

2 Sampai Tanggal Date - Tanggal selesai laporan 

3 Kategori Varchar (50) Foreign Key Data Kategori 

 

4.3. Sistem Yang Diusulkan 

Adapun rekomendasi sistem yang diusulkan penulis adalah sebuah aplikasi 

pengolahan data penerimaan dan pengeluaran kas pada BPR BKK Jepara Artha 

yang berjalan di website. Adapun perancangan mengenai aplikasi yang akan 

dibuat dapat dilihat pada perancangan sistem berikutnya. 

1. Analisis Kebutuhan 

Program bekerja dibuat menggunakan aplikasi website. Program ini 

dibangun menggunakan multi user yaitu user biasa dapat mengakses program 

dengan melihat informasi mengenai aplikasi pengolahan data penerimaan dan 

pengeluaran kas pada BPR BKK Jepara Artha sedangkan. administrator dapat 

mengelolah aplikasi untuk mengolah informasi yang ingin diberikan. Bagian 

yang akan mengakses program ini adalah: 
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a. Admin 

Dalam modul ini admin mempunyai hak akses untuk mengelola data 

secara keseluruhan salah satunya. Adapun modul-modul yang terdapat pada 

sistem ini adalah sebagai berikut: 

1) Master Rekening Bak 

2) Master Data Kategori 

3) Master Data Transaksi 

4) Master Laporan 

5) Master Data Pengguna 

b. User 

Dalam modul ini memiliki berfungsi untuk melihat informasi yang 

ada seperti menu informasi rekening bank, data kategori, data transaksi, 

laporan dan data pengguna. 

2. Analisis Kebutuhan Spesifikasi  

Produk yang dikembangkan membutuhkan spesifikasi perangkat dengan 

sistem operasi komputer 64 bit denga ram 4 Gb dan Internal 1 Terabite).  

3. Perancangan Sistem 

Berdasarkan analisis sistem yang sedang berjalan maka analisis sistem 

yang diusulkan dapat dilihat dalam bentuk bagan aliran dokumen sistem yang 

diusulkan dan penjelasannya sebagai berikut. 

a. Pengguna dapat mengakses aplikasi dengan terlebih dahulu menginstal 

aplikasi XAMP Control Panel. 

b. Setelah menginstal aplikasi maka pengguna dapat memilih aplikasi 

keuangan. 

c. Setelah dapat terinstal, maka pengguna dapat menjalankan aplikasi seuai 

kebutuhan.  

d. Setelah itu maka pengguna dapat mengakses laporan atas penerimaan dan 

Pengeluaran kas. 

Diagram sistem arus data merupakan gambaran arus data yang mengalir 

dari/ke kesatuan luar secara terinci. Diagram sistem arus data juga 

menggambarkan dimana data disimpan dan diambil. 
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Gambar 4.6. Diagram Sistem Arus data 

 

4.4. Desain Model 

1. Diagram Berjenjang 

Diagram berjenjang merupakan diagram yang menggambarkan urutan-

urutan proses yang terdapat atau yang telah digambarkan pada diagram 

konteks sistem. Adapun diagram berjenjang (hirarchy chart) dari sistem yang 

diusulkan dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut. 
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Gambar 4.8. Tiered Diagram 

2. Perancangan Interface  

Perancangan antarmuka (interface) merupakan bagian penting dalam 

perancangan aplikasi karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi 
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pengguna dengan aplikasi. Adapun perancangan antarmuka pada aplikasi ini 

yaitu sebagai berikut:  

 

a. Rancangan Interface  

1) Halaman Awal  

Halaman login pada aplikasi merupakan halaman yang digunakan 

oleh admin untuk mendapatkan hak akses dalam aplikasi. Terdiri dari 

username dan password. Perancangan halaman login dapat dilihat pada 

gambar 4.9. 
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Gambar 4.9. Halaman Log in 

2) Halaman Kategori  

Halaman jenis kebudayaan pada aplikasi merupakan halaman yang 

digunakan oleh administrator untuk memasukkan jenis kategori belajar 

mengukir. Dapat dilihat pada gambar 4.10. 
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Gambar 4.10. Halaman Kategori 
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4.5. Perancangan Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Gambaran Perancangan perangkat lunak merupakan kegiatan proyek yang 

terjadi diantara kegiatan menentukan atau yang diinginkan pemakai dari 

implementasi dari kebutuhan tersebut dalam bentuk pengkodean sasarannya 

adalah menentukan prosedur untuk mendukung operasi sistem. Dengan kata lain 

perancangan permasalahan dengan menggunakan sistem komputer yang memiliki 

komponen yang sama atau serupa dengan permasalahan aslinya. Perancangan 

sistem penerimaan kas pada BPR BKK Jepara telah berorientasi pada alur data 

dengan konsep dekomposisi dan dapat digunakan. 

Pada perancangan laporan penerimaan dan pengeuaran kas, dibuka dengan 

XAMP control panel.  

 

Gambar 4.11. Xamp Control Panel 

Selanjutnya dibuka programnya dengan coding sebagai berikut: 

<?php  

// menghubungkan dengan koneksi 
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include 'koneksi.php'; 

// menangkap data yang dikirim dari form 

$username = $_POST['username']; 

$password = md5($_POST['password']); 

$login = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM user WHERE 

user_username='$username' AND user_password='$password'"); 

$cek = mysqli_num_rows($login); 

if($cek > 0){ 

 session_start(); 

 $data = mysqli_fetch_assoc($login); 

 $_SESSION['id'] = $data['user_id']; 

 $_SESSION['nama'] = $data['user_nama']; 

 $_SESSION['username'] = $data['user_username']; 

 $_SESSION['level'] = $data['user_level']; 

 if($data['user_level'] == "administrator"){ 

  $_SESSION['status'] = "administrator_logedin"; 

  header("location:admin/"); 

 }else if($data['user_level'] == "manajemen"){ 

  $_SESSION['status'] = "manajemen_logedin"; 

  header("location:manajemen/"); 

 }else{header("location:index.php?alert=gagal");} 

}else{ header("location:index.php?alert=gagal");} 
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4.6. Hasil Program Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

Implementasi penerapan Sistem penerimaan dan pengeluaran kas Berbasis 

Web pada BKK Jepara Artha agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan 

dan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan efisiensiinformasi yang 

disajikan, maka dilakukan pengetesan serta uji coba guna menghindari adanya 

kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga pengembangan dan perbaikkan. Berikut 

adalah tampilan pada browser dengan Username: admin, Password: admin123 

 

Gambar 4.12. Tampilan Pembuka Sistem informasi Keuangan 

Rancangan antarmuka aplikasi digunakan untuk memberikan gambaran 

mengenai sistem informasi keuangan yang dirancang. Rancangan halaman utama 

sistem informasi keuangan berbasis web ditunjukan pada gambar 4. 13 sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.13. Tampilan Dashboard Sistem informasi Keuangan 

Tampilan awal program sistem informasi keuangan pemasukan dan 

pengelaran kas menampilkan dashboard, rekening bank, data kategori, data 

transaksi, laporan, data pengguna, ganti password dan logout untuk keluar sistem. 

Admin dapat mengakses halaman sesuai kebutuhan dan merubah data 

rekening bank terlebih dahulu untuk mengelola sistem informasi keuangan 

pemasukan dan pengelaran kas yang dimasukkan, seperti yang ditunjukkan pada 

gambar: 
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Gambar 4.14. Tampilan rekening bank Sistem informasi Keuangan 

Tampilan rekening bank dapat ditambahkan bank yang berafiliasi dengan 

BPR BKK Jepara Arta atau menggunakan rekening BPR BKK Jepara Artha untuk 

transaksi kebanyakan di dalam tiap transaksi itern. Dalam data akun bank tersedia 

layanan menambah bank, dengan nama bank, nama pemilik rekening, nomor 

rekening dan saldo. 

Selanjutnya pada data kategori dapat ditampilkan pada gambar 4.15. berikut 

ini. 
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Gambar 4.15. Tampilan Kategori Transaksi Kauangan 

Tampilan Kategori Transaksi Kauangan BPR BKK Jepara Arta 

menggunakan akun yang biasanya ada pada perbankan umumnya. Diantara 

kategori transaksi tersebut erdapat biaya administrasi, bunga bank, deposito, gaji 

egawai, kredit nasabah dan tabungan. Kategori ini nantinya sebagai kunci dalam 

tiap pengisian transaksi yang akan dijalankan di BPR BKK Jepara Artha.  

Selanjutnya pada data transaksi dapat ditampilkan pada gambar 4.9. berikut 

ini. 
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Gambar 4.16. Tampilan Transaksi penerimaan dan Pengelluaran Kas 

Tampilan Transaksi penerimaan dan Pengeluaran Kas pada BPR BKK 

Jepara Arta dicatat berdasakan sistem akuntansi yang ada. Pencatatan secara time 

series, artinya transaksi yang terjadi berdasarkan waktu kegiatan transaksi 

berdasarkan tanggal kegiatan itu dilaksanakan. Tampilan pada transaksi 

berdasarkan nomor urut, tanggal, kategori, keterangan, peasukan dan pengeluaran. 

Selanjutnya pada data laporan dapat ditampilkan pada gambar 4.17. berikut 

ini. 
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Gambar 4.17. Tampilan laporan 

Tampilan laporan atas Transaksi penerimaan dan Pengeluaran Kas pada 

BPR BKK Jepara Arta akan ditampilkan secara time series, atau transaksi yang 

terjadi berdasarkan waktu kegiatan transaksi berdasarkan tanggal kegiatan itu 

dilaksanakan. Tampilan pada laporan dapat difilter berdasarkan mulai tanggal, 

sampai tanggal, dankategorinya. 

Selanjutnyahasil data laporan dapat ditampilkan pada gambar 4.18. berikut 

ini. 
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Gambar 4.18. Tampilan laporan pada Pdf 

Tampilan laporan atas Transaksi penerimaan dan Pengeluaran Kas pada 

BPR BKK Jepara Arta akan ditampilkan secara time series, dan ditampilkan 

berdasarkan tanggal, kategori, keterangan dan laporan keuangan berdasarkan jenis 

pemasukan dan pengeluarannya sehingga akan ditampilkan totalpemasukan dan 

pengeluaran pada periodetertentu hingga ditampilkan saldonya. 

Selanjutnya data pengguna dapat ditampilkan pada gambar 4.19. berikut ini. 
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Gambar 4.19. Tampilan Data Pengguna 

Tampilan data pengguna pada sistem penerimaan dan Pengeluaran Kas pada 

BPR BKK Jepara Arta, ditampilkan berdasarkan data pengguna yang diinpiut oleh 

pengguna. Pada menu ini ada sistem yang dapat menambah atau menguurangi 

data pengguna. Pada tampilan tambah pengguna dapat diisikan dengan data 

namapengguna, username, password, level dan dapat juga diisikan foto 

penggunanya, lalu dapat dipilih tombol simpan. Pada data pengguna telah diisi 

mahasiswa yakni peneliti atau Bags Erdyan Saputra sebagai administrator dan 

Danang Mahendra, S.Kom. M.Kom sebagai dosen pada level manajemen. 

Selanjutnya ganti password dapat ditampilkan pada gambar 4.20. berikut 

ini. 
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Gambar 4.20. Tampilan Ganti Password 

Tampilan ganti password pada sistem penerimaan dan Pengeluaran Kas 

pada BPR BKK Jepara Arta, ditampilkan perubahan password bila diinginkan 

penggguna demi keamanan sistem.  

Selanjutnya logout dapat ditampilkan pada gambar 4.14. berikut ini. 

 

Gambar 4.21. Tampilan Logout 
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Tampilan logout pada sistem penerimaan dan Pengeluaran Kas pada BPR 

BKK Jepara Arta, akan mengembalikan sistem ke awal atau keluar sistem. Tentu 

saja pada saat logout, data akan tersimpan secara otomatis padasistem.  

4.7. Uji Coba Sistem 

Sebelum penulis melakukan uji coba sistem keuangan maka penulis 

melakukan pengujian website tersebut pada domain hosting gratis, Hal tersebut 

dilakukan penulis untuk memastikan sistem yang dibuat penulis berfungsi dengan 

baik dan tidak terjadi kesalahan. Dan untuk mendapatkan kesimpulan dari uji coba 

website kepada pihak tokoa penulis mengajukan pertanyaan dalam bentuk 

quessioner sebanyak 5 pertanyaan. Berikut ini quessioner yang penulis berikan 

kepada pihak Bank BPR BKK Jepara Artha.  

Lampiran Berkas Quessioner Ke Bank BPR BKK Jepara Artha adalah: 

1. Bagaimana tampilan sistem keuangan Bank BPR BKK Jepara Artha? 

a. Bagus 

b. Tidak 

2. Bagaimana tingkat kemudahan penggunaan sistem kauangan? 

a. Mudah 

b. Sulit 

3. Bagaimana sistem kauangan yang ditawarkan ?apakah sudah menarik? 

a. menarik 

b. Tidak menarik 
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4. Bagaimana pemanfaatan sistem kauangan dalam media 

pencatatanpenerimaan dan pengeluaran kas? 

a. Efektif 

b. Belum efektif 

Tabel 4.6. Hasil Quesioner atas Sistem Keuangan 

No Nama Keterangan 

Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 Pertanyaan 3 Pertanyaan 4 

Bagus Tidak Mudah Sulit Menarik Tidak Efektif Belum 

a b a b a b a b 

1 Andi IT BKK 1 0 1 0 1 0 1 0 

2 Kardi 

Karyawan 

BKK 1 0 1 0 1 0 1 0 

3 Santi 

Karyawan 

BKK 1 0 0 1 1 0 1 0 

4 Anita 

Karyawan 

BKK 0 1 1 0 1 0 1 0 

5 Sheila 

Karyawan 

BKK 1 0 1 0 1 0 1 0 

6 Ryan 

Karyawan 

BKK 1 0 1 0 1 0 1 0 

7 Muhadi Nasabah 1 0 1 0 1 0 0 1 

8 Maskuri Nasabah 1 0 0 1 1 0 1 0 

9 Sulaseh Nasabah 1 0 1 0 1 0 0 1 

10 Mulyono Nasabah 1 0 1 0 1 0 1 0 

11 Taufiq Nasabah 0 1 1 0 0 1 1 0 

12 Heri Nasabah 1 0 1 0 1 0 1 0 

13 Nasiyah Nasabah 1 0 1 0 1 0 1 0 

14 Tuminah Nasabah 1 0 1 0 1 0 0 1 

15 Hendro Nasabah 1 0 1 0 1 0 1 0 

16 Susilo Nasabah 1 0 1 0 1 0 1 0 

17 Sasmito Nasabah 1 0 1 0 1 0 1 0 

18 Rasemi Nasabah 1 0 1 0 1 0 1 0 

19 Fandeli Nasabah 0 1 1 0 1 0 1 0 

20 Utomo Nasabah 1 0 1 0 1 0 1 0 

  

Jumlah 17 3 18 2 19 1 17 3 

  

Persen 85 15 90 10 95 5 85 15 
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1. Berdasarkan hasil uji coba pertanyaan ke 1 yaitu bagaimana tampilan sistem 

keuangan BKK Jepara Artha. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

tampilan sistem keuangan BKK Jepara Artha sudah bagus. Berikut hasil 

diagram dari pertanyaan pertama. 

 

Grafik 4.1. Hasil Quesioner tampilan sistem keuangan BKK Jepara Artha 

2. Berdasarkan hasil uji coba pertanyaan ke 1 yaitu bagaimana tingkat 

kemudahan penggunaan sistem kauangan. Maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa tingkat kemudahan penggunaan sistem kauangan BKK Jepara Artha 

cukup mudah. Berikut hasil diagram dari pertanyaan kedua. 
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Grafik 4.2. Hasil Quesioner tingkat kemudahan penggunaan sistem 

keuangan  

 

3. Berdasarkan hasil uji coba pertanyaan ke 3 yaitu bagaimana sistem 

kauangan yang ditawarkan, apakah sudah menarik. Maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa sistem kauangan BKK Jepara Artha cukup menarik. 

Berikut hasil diagram dari pertanyaan ketiga. 

 

Grafik 4.3. Hasil Quesioner bentuk sistem keuangan BKK Jepara Artha 
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4. Berdasarkan hasil uji coba pertanyaan ke 3 yaitu bagaimana pemanfaatan 

sistem kauangan dalam media pencatatanpenerimaan dan pengeluaran kas. 

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan sistem kauangan BKK 

Jepara Artha cukup efektif. Berikut hasil diagram dari pertanyaan keempat. 

 

Grafik 4.4. Hasil Quesioner Pemanfaatan sistem keuangan  
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