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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Perancangan Aplikasi 

 Perancangan aplikasi Bank Sampah ini menggunakan metode Waterfall. 

Tahapan dalam waterfall ini meliputi analysist, requirements specification, design, 

implementation, testing and integration, operating and maintenance. Untuk 

pengembangan penelitian ini dapat di lihat secara rinci sebagai berikut: 

4.1.1 Penentuan Kebutuhan Pengguna 

Penentuan kebutuhan pengguna untuk mengeindentifikasi kebutuhan dalam 

pembuatan aplikasi yang meliputi kebutuhan analisis data, analisis design, dan alat 

analisis yang di gunakan dalam membuat aplikasi. 

4.1.1.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan permasalahan yang di teliti oleh peneliti. Objek 

penelitian yang di gunakan peneliti adalah Bank Sampah Prima yang berlokasi di 

Desa Ngembal Rejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. 

4.1.1.2 Analisis Kebutuhan Masalah 

1. Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 

Bank sampah prima saat ini melakukan pencatatan transaksi masih 

menggunakan metode manual seperti pencatatan penjualan dan pembelian 

sampah, data tabungan, data pinjaman, data nasabah dan data laporan. Hal 

ini memiliki resiko yang besar apalagi jika data yang di miliki oleh Bank 

Sampah Priama hilang atau buku catatan rusak,  di tambah lagi admin bank 

sampah tidak mempunyai backup data jadi mereka tidak bisa memproses 

ulang data apabila data yang mereka miliki rusak atau hilang. Maka untuk 

menyimpanan data yang di butuhkan adalah Database. Database sendiri 

selain di gunkan untuk penyimpanan data juga mampu menyimpan data 

dengan kapasitas besar pada website yang berfungsi sebagai penyimpanan 

data konten yang ada di website. 

Dari proses transaksi di atas berikut deskripsi prosedur pelayanan Bank 

Sampah Prima : 
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1. Setiap hari jumat petugas berkeliling untuk mengambil sampah layak 

jual dari nasabah bank sampah. 

2. Admin Bank Sampah mencatat transasksi pembelian sampah kepada 

nasabah dan selanjutnya di tulis di buku besar pencatatan transaski. 

3. Jika nasabah bank sampah ingin menabung dengan hasil penjualan 

sampahnya, maka petugas akan mencatat transaksi tabungan di buku 

besar tabungan dan di buku tabungan nasabah. 

4. Jika nasabah bank sampah ingin mengambil hasi dari penjualan sampah, 

maka admin akan membayar kepada nasabah sesuai dengan harga 

sampah.. 

2. Solusi Pemecahan Masalah 

Berdasarkan analisa di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa bank 

sampah prima membutuhkan sebuah sistem yang berbasis komputerisasi 

yang berupa aplikasi bank sampah berbasis website untuk membatu petugas 

dalam mempermudah pengelolaan manajemen administrasi mulai dari 

pengolahan data, penyimpanan data, tramsasi dan pembuatan laporan. 

 

4.1.2 Analisa Kebutuhan Alat 

Peralatan yang di gunakan dalam pembuatan aplikasi bank sampah berbasi s 

framework Codeigniter antara lain: 

1. Perangkat keras (Hardware) 

Perangkat keras yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Intel(R) Celeron(R) CPU BB20 @1.70GHz 1.70 GHz 

2. RAM 4.00 GB (3.78 usable) 

3. Hard Drive 500Gb 

2. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang di gunakan di laptop adalah sebagai berikut: 

1. Microsoft Windows 7 sebagai sistem operasi  64 bit 

2. CI (CodeIgniter) 

3. Paket web server  Xampp Versi 3.2.2 ( Apache 2.4.33 (win32), PHP 

7.2.5, MySQLI 5.0.12) 
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4. Sublime Text text 3.2.1 sebagai text editor kode aplikasi web 

5. Google Chrome untuk menjalankan dan eksekusi apliakasi web ini. 

4.2 Design Sistem 

Pada tahap ini perancangan sistem yang digunakan oleh peneliti adalah UML 

(Unified Modelling Language) yang di gambarkan melalui perancangan sistem 

seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Perancangan 

Database dan Perancangan Tampilan. 

4.2.1 Perancangan Berorientasi Objek 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan diagram yang menunjukan interaksi antara 

sistem aplikasi dengan actor. Pada aplikasi ini terdapat 2 aktor yang saling 

berinteraksi dengan sistem yaitu nasabah dan admin bank sampah. 

Use Case dapat di lihat pada gambar 4.1 berikut ini: 
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Gambar 4.1 Usecase Aplikasi Bank Sampah 
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Tabel 4.1 Deskripsi Usecase 

No Aktor Proses Usecase Keterangan 

1. Admin Login 

Admin melakukan login dengan 

menginput username dan password 

di aplikasi sistem  

2. Admin 
Kelola data 

nasabah 

Admin mengelola data nasabah 

mulai dari melihat data, menambah 

data nasabah, mengubah data, 

melihat detail data, sampai pada 

menghapus data nasabah  

3. Admin Kelola data sampah 

Admin mengelola data sampah 

yaitu melihat, menambah serta 

menghapus data sampah   

4. Admin 
Kelola data 

pengepul 

Admin mengelola data pengepul 

sampah mulai dari melihat data 

pengepul, menambah data, 

mengubah data, sampai pada 

menghapus data   

5. Admin Kelola data admin 

Admin mengelola data admin lain 

(petugas) yaitu menambah, 

menghapus, melihat serta mengubah 

data admin tersebut 

6. Admin 
Kelola data 

tabungan 

Admin mengelola data tabungan 

nasabah yaitu melihat data, 

menambah data dan melihat detail 

data tabungan nasabah  

7. Admin Pinjaman 

Admin mengelola data peminjaman 

yaitu menambah data peminjam, 

melihat data peminjam serta 

menambah data angsuran peminjam   

8. Admin Kelola data transaksi 

Admin mengelola data transaksi 

yaitu mengolah transaksi dari 

transaski penjualan terhadap 

pengepul, pembelian samapah dari 
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nasabah, mengolah data peminjam 

serta pembayaran angsuran dari 

peminjam, serta dapat mengolah 

tabungan dari nasabah 

9. Admin 
Lihat statistik 

penjualan 

Admin dapat melihat statistik 

penjualan  

10. Admin Laporan nasabah 
Admin mencetak laporan nasabah  

11. Admin Laporan transaksi 
Admin  mencetak 

 laporan  data transaksi   

12. Nasabah Login 

Nasabah bank sampah login aplikasi 

berdasarkan username dan password   

13. Nasabah Melihat data nasabah 
Nasabah melihat data nasabah yang 

sudah terdaftar dalam aplikasi  

14. Nasabah 
Melihat Data 

Tabungan 

Nasabah dapat melihat data 

tabungan yang di miliki dalam 

aplikasi. 

15. Nasabah 
Kelola data 

peminjam 

Nasabah dapat melihat jumlah 

pinjaman serta dapat melihat jumlah 

angsuran yang telah di bayar 

 

2. Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan diagran yang memperlihatkan alur dari suatu 

aktivitas ke aktivitas lain dalam suatu sistem. Berikut adalah activity diagram atau 

diagram aktivitas dari aplikasi bank sampah. 

1. Activity Diagram Login  

Activity diagram login berfungsi sebagai sistem keamanan. Sehingga untuk 

bisa masuk kedalah sistem harus melakukan login terlebih dahulu. Ketika login 

sistem akan memvalidasi data benar atau salah. Setelah sukses maka sistem akan 

mengarahkan masuk pada halaman utama. 
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Gambar: 4.2 Activity Diagram Login Admin 

Gambar 4.3 Activity Diagram Login Nasabah 
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2. Activity Diagram Kelola data nasabah 

Activity diagram ini menjelaskan kegiatan admin/petugas ketika ada nasabah 

baru yang ingin menjadi nasabah bank sampah. Activity diagram ini megelola data 

nasabah yang dapat di lihat di gambar 4.4 berikut: 

Gambar 4.4 Activity diagram Kelola Data Nasabah  
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3. Activity Diagram Kelola Data Sampah 

Activity diagram ini menjelaskan kegiatan admin/petugas ketika menambah 

barang atau jenis sampah di bank sampah. Activity diagram megelola data sampah 

yang dapat di lihat di gambar 4.5 berikut: 

Gambar 4.5 Activity Diagram mengolah data sampah 

4. Activity diagram kelola data pengepul 

Activity diagram berikut menjelaskan dimana admin dalam mengolah data 

pengepul, ketika ada pengepul baru, maka admin akan menambahkan data kedalam 

sistem dengan memilih menu daftar pengepul kemudian pilih menu tamba pengepul 

selanjutnya isi data  dan kemudian pilih simpan.  
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Gambar 4.6 Kelola Data Pengepul 

5. Activity Diagram Kelola Data Transaksi 

Activity diagram kelola data transaksi ini di kelola oleh admin, data 

transaksi terdiri atas transaksi penjualan, transaksi pembelian, transaksi tarik saldo 

serta transaksi angsura pinjaman. Untuk transaksi pembelian, jika nasabah ingin 

hasil penjualan sampahnya di jadikan tabungan maka transaksi tersebut akan 

tersimpan dalam tabungan. Untuk transaksi penjualan, hasil penjualan sampah 

kepada pengepul maka otomatis transaksi tersebut akan di simpan dalam kas bank 

sampah. untuk transaksi tarik saldo, nasabah yang mempunyai tabungan bisa 

menarik saldo melalui admin. Selanjutnya transaksi angsuran pinjman , nasabah 

harus membayar angsuran pinjaman tepat waktu. Untuk Activity diagram penjualan 

bisa di lihat di gambar 4.7, activity diagram pembelian lihat di 4.8, untuk tarik saldo 

nasabah bisa lihat pada gambar 4.9, serta untuk activity diagram angsuran bisa di 

lihat di 4.10. 
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Gambar 4.7 Activity Diagram penjulan 
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Gambar 4.8 Activity Diagram pembelian 
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Gambar 4.9 Activity Diagram Tarik saldo nasabah 
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Gambar 4.10 Activity Diagram transaksi angsuran pinjaman 

 

6. Activity Diagram Laporan Nasabah 

Gambar 4.11 Activity Diagram Laporan Nasabah 
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7. Activity Diagram Laporan Transaksi 

Gambar 4.12 Activity diagram laporan transaksi 

 

8. Aktivity Kelola Data Admin 

Gambar 4.13 Activity Diagram Kelola Data admin petugas 
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3. Sequence Diagram 

Merupakan penggambaran langkah kerja yang di lakukan sebagai respon 

dari sebuah elemen untuk menghasilkan keluaran tertentu, sequence diagram ini 

di susun berdasarkan urutan waktu. Berikut adalah sequence diagram admin dan 

nasabah di Aplikasi Bank Sampah 

1. Sequence Diagram Login 

Pada gambar di bawah ini menggambarkan alur proses login nasabah dan admin. 

Gambar 4.14 Sequence Diagram Login 
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2. Sequence Diagram Kelola Data Nasabah 

Pada gambar dibawah ini melihatkan proses alur pendaftaran nasabah baru 

kepada admin bank sampah. 

Gambar 4.15 Sequence Diagram Kelola Data Nasabah 

3. Sequence Diagram Kelola Data Sampah 

Pada gambar di bawah ini melihatkan proses penambahan barang atau jenis 

sampah 

Gambar 4.16 Sequence Diagram Kelola Data Sampah 
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4. Sequence Diagram Kelola Data Pengepul 

Pada gambar di bawah ini melihatkan proses bagaimana pengepul mendaftar 

Gambar 4.17 sequence diagram kelola data pengepul 

5. Sequence Diagram Penjualan 

Pada gambar di bawah ini menjukan proses transaksi penjualan yang di lakukan 

admin kepada pengepul. 

Gambar 4.18 Sequence Diagram Transaksi Penjualan 
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6. Sequence Diagram Pembelian 

Pada gambar ini menjukan sequence diagram transaksi pembelian yang di 

lakukan oleh admin kepada nasabah 

Gambar 4.19 Sequence Diagram Transaksi Pembelian 

 

7. Sequence Diagram Tarik Saldo 

Pada gambar di bawah ini nasabah melakukan transaksi Tarik saldo  

kepada admin 

Gambar 4.20  Sequence Diagram Tarik Saldo 
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8. Sequence Diagram Angsuran Pinjaman 

Pada gambar di bawah ini menggambarkan transaksi pembayaran angsuran 

pinjman terhadap admin. 

Gambar 4.21 Sequence Diagram Angsuran Pinjaman 

 

9. Sequence Diagram Laporan Nasabah 

Pada gambar ini menjukan proses pembuatan laporan nasabah kepada admin. 

Gambar 4.22 Sequence Diagram Laporan Nasabah 
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10. Sequence Diagram Laporan Trasaksi 

Pada Gambar di bawah ini menunjukan admin mencetak atau meminta laporan 

transaksi 

Gambar 4.23 Sequence Diagram Laporan Transaksi 

 

11. Sequence Diagram Kelola Data Admin 

Pada gambar di bawah ini menujukan admin utama menambah admin lain 

Gambar 4.24 Sequence Diagram Kelola Data Admin 
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4.2.2 Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktu sistem dari segi pendefinisian kalas-

kelas yang ada pada Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah Prima Kudus 

adalah sebagai berikut:

 

Gambar 4.25 class diagram bank sampah 

4.2.3 Rancangan Interface Sistem 

Perancangan antarmuka (interface) di lakukan sebelum melaksanakan 

implementasi agar menghasilkan sistem yang sesuai dengan perancangan sistem . 

rancangan ini di bangun di antaranya rancangan Halaman Login, Halaman 

dashboard, Halaman profil, halaman data akun, halaman daftar barang, tambah 

barang, edit barang, halaman daftar nasabah, edit nasabah, detail nasabah, halaman 

pinjam, halaman setor sampah, halaman Tarik saldo nasabah, halaman tambah 

nasabah, halaman angsuran pinjmanan nasabah, halaman tambah pengepul, 

halaman edit pengepul, halaman penjualan , halaman, halaman admin, halaman 

tambah admin, halaman edit admin, halaman  daftar transaksi, halaman  sampah, 

halaman transaksi Tarik saldo, halaman transaksi angsuran, halaman cetak 

transaksi,  

1. Halaman Login 

Perancangan halaman login merupakan halaman yang pertama ditampilkan 

sebelum masuk dalam halaman dashboard, pada halaman login terdapat logo 
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sistem, kolom username dan password serta tombol login untuk memanggil 

validasi masukkan pada sistem. Rancangan halaman sebagai berikut :   

Gambar 4.26 rancangan halaman login 

2. Halaman Dashboard 

Pada halaman dashboard ini menampilkan grafik penjualan, terdapat 8 

menu dalam halaman utama. Berikut rancangan interfacenya

 

Gambar 4.27 Halaman utama/dashboard 
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3. Halaman Daftar Sampah 

Halaman ini menampilkan daftar tampilan jenis sampah serta harga jual dan 

belinya.

 

Gambar 4.28 Halaman Daftar Sampah 

 

4. Halaman Tambah Sampah 

Halam ini menampilkan form inputan untuk menambah jenis sampah  

Gambar 4.29 menu tambah jenis sampah 
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5. Halaman Edit Sampah 

Halaman ini menampilkan form inputan edit sampah untuk mengedit harga 

jual/beli sampah. 

Gambar 4.30 Halaman Edit Sampah 

 

6. Halaman Daftar Nasabah 

pada halaman ini menampilkan daftar nasabah  

 
Gambar 4.31 halaman daftar nasabah 
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7. Halaman Tambah Nasabah 

Halaman ini menampilkan form inputan untuk menambah nasabah baru dengan 

memasukan data yang sesuai. 

Gambar 4.32 halaman tambah nasbah baru 

 

8. Halaman Update Data Nasabah Baru 

Gambar 4.33 Halaman Tampil edit data nasabah 
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9. Halaman Tampil Daftar Pengepul 

Halaman ini menampilkan daftar pengepul yang bekerja sama dengan Bank 

Sampah Prima. 

Gambar 4.34 halaman daftar pengepul 

10. Halaman Tambah Pengepul 

Halaman ini menampilkan input data atau tambah data  pengepul baru 

Gambar 4.35 halaman tambah pengepul 
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11. Halaman Edit Pengepul 

Halaman ini menampilkan edit /update data pengepul

 

Gambar 4.36 Halaman Edit Pegepul 

 

12. Halaman Daftar Transaksi 

Halaman ini menampilkan daftar transaksi jual/beli, Tarik saldo, pembayaran 

angusuran pinjaman. 

Gambar 4.37 Halaman Transaksi 
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13. Halaman Bank Sampah 

Halaman ini menampilkan form tampilan untuk fornt end 

Gambar 4.38 Halaman Bank Sampah 

14. Halaman Login Nasabah 

Pada tampilan halaman login untuk nasabah, harus memasukan username 

dan password untuk bisa masuk ke mu utama.  

Gambar 4.39 Halaman Login nasabah 
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15. Halaman Utama Nasabah 

Halaman ini menunjukan detile data nasabah serta kolom untuk ganti password 

baru 

Gambar 4.40 Halaman menu utama nasabah 

 

16. Halaman Tampilan Daftar Transaksi Nasabah 

Halaman ini menampilkan daftar transasksi nasabah mulai dari setor 

sampah, peminjaman, Tarik saldo serta membayar angsuran pinjaman. 

Gambar 4.41 Halaman daftar transaksi nasabah 
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4.2.4 Pengkodean Sistem 

Dalam penerjemahan kode menggunakan tools Sublime Text sebagai editor 

text, Codeigniter sebagai framework, Bootstrap sebagai tamplate utama dengan 

perancangan sistem yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya serta penggunaan 

basis data menggunakan MySQL sebagai penyimpanan data.   

4.2.4.1 Perancangan Basis Data 

Berikut merupakan basis data yang di gunakan untuk menyimpan data pada 

sistem informasi manajemen bank sampah prima di kudus dengan mengakses 

aplikasi XAMPP untuk menghidupkan MySQL dan Apache. Selanjutnya 

menggunakan web browser untuk membuka localhost dalam membuat basis data 

pada PhpMyAdmin dengan nama bank_sampah. adapun isi tablel sebagai 

berikut: 

1) Tabel User 

Tabel ini di gunakan untuk menyimpan data dan hak akses setiap admin yang 

terdaftar. 

Tabel 4.3 Tabel User 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 Id int(11) AUTO_INCREMENT 

2 tgl_daftar date   

3 Nama varchar(100)   

4 Email varchar(100)   

5 Phone varchar(100)   

6 Username varchar(100)   

7 Password varchar(100)   

8 Level int(11)   
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2) Tabel Barang 

Table ini di gunakan untuk menambah barang baru, jenis sampah 

Tabel 4.4 tabel barang 

 

 

 

 

 

 

 

3) Table Nasabah 

Table ini di gunakan untuk menyimpan data nasabah 

Table 4.5 Tabel Nasabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Nama 

Field 
Tipe Data Keterangan 

1 Id_barang int(11) AUTO_INCREMENT 

2 jenis varchar(100)   

3 tgl_update date   

4 harga_beli int(11)   

5 harga_jual int(11)   

6 stok float   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_nasabah int(11) AUTO_INCREMENT 

2 Nama varchar(100)   

3 Nik int(20)   

4 Password varchar(100)   

5 Alamat varchar(100)   

6 Gender int(11)   

7 Phone varchar(100)   

8 email_nasabah varchar(100)   

9 Saldo int(11)   
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4) Tabel Company 

Table company atau perusahaan di gunkan untuk menyimpan data Front-end 

perusahaan 

Table 4.6 tabel company 

5) Table Jual Sampah 

tabel ini di gunakan untuk menyimpan data penjualan sampah dari nasabah ke 

admin bank sampah 

Tabel 4.7 Tabel Sampah 

 

 

 

 

 

 

6) Tabel Pembayaran 

Tabel in menyimpan data pembayaran angsuran pinjaman dari nasabah ke 

admin bank sampah 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id int(11) AUTO_INCREMENT 

2 nama_perusahaan varchar(100)   

3 logo varchar(100)   

4 no_telp varchar(20)   

5 wa varchar(20)   

6 alamat varchar(100)   

7 map varchar(2000)   

8 nama_pemilik varchar(100)   

9 tgl_berdiri varchar(100)   

10 email varchar(100)   

11 slogan varchar(100)   

12 facebook varchar(100)   

13 twitter varchar(100)   

14 instagram varchar(100)   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_jual int(11) AUTO_INCREMENT 

2 id_sampah int(11)   

3 id_penjualan int(11)   

4 quantity float   

5 total int(11)   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 
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Tabel 4.8 Tabel Pembayaran 

7) Tabel Pengepul 

Tabel ini menyimpan data-data pengepul 

Tabel 4.9 Tabel Pengepul 

 

 

 

 

 

 

8) Tabel Penjualan 

Tabel ini menyimpan data-data penjualan barang terhadap pengepul 

Tabel 4.10 tabel penjualan 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_penjualan int(11) AUTO_INCREMENT 

2 id_pengepul int(11)   

3 waktu timestamp   

4 bulan varchar(50)   

5 tahun varchar(10)   

6 total int(11)   

7 admin varchar(100)   

 

9) Tabel Peminjam 

Tabel ini menyimpan data-data nasabah yang meminjam dana kepada bank 

sampah 

Tabel 4.11 Tabel Peminjam 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_pinjaman int(11) AUTO_INCREMENT 

2 id_transaksi int(11)   

3 od_nasabah int(11)   

4 jumlah_pinjaman int(11)   

5 lama_pinjaman int(11)   

6 bunga_pinjaman float   

7 bulanan int(11)   

1 id_pembayaran int(11) AUTO_INCREMENT 

2 id_transaksi int(20)   

3 id_peminjaman int(11)   

4 tanggal timestamp   

5 jumlah int(11)   

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_pengepul int(11) AUTO_INCREMENT 

2 nama_pengepul varchar(100)   

3 hp_pengepul varchar(20)   
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8 jatuh_tempo varchar(2)   

9 waktu_pinjman timestamp   

10 status int(11)   

 

10) Tabel Record Sampah 

Tabel ini menyimpan data setor sampah 

Tabel 4.12 Tabel record sampah 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_record int(11) AUTO_INCREMENT 

2 id_sampah varchar(100)   

3 id_transaksi varchar(20)   

4 quantity float   

5 total_harga int(11)   

11) Tabel Transaksi 

Tabel transaksi di gunakan untuk menyimpan data transaksi yang di 

lakukan oleh admin 

Tabel 4.13 tabel transaksi 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id_transaksi int(11) AUTO_INCREMENT 

2 jenis_transaksi int(11)   

3 jumlah_transaksi int(11)   

4 waktu timestamp   

5 id_nasabah int(11)   

6 admin varchar(100)   

12) Tabel Admin 

Tabel admin di gunakan untuk menyimpan data-data admin atau petugas 

Tabel 4.14 Tabel admin 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1 id int(11) AUTO_INCREMENT 

2 tgl_daftar date   

3 nama varchar(100)   

4 email varchar(100)   

5 phone varchar(100)   

6 username varchar(100)   

7 password varchar(100)   

8 level int(11)   
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4.2.4.2 Kode Menampilkan Kirim Notifikasi Email 

Berikut adalah contoh source code untuk mengirim email notifikasi transaksi. 

 

Gambar 4.42 source code email notificationode  

4.2.4.3  Kode Untuk Pembayaran Angsuran Pinjaman 

Untuk Menampilkan Pinjaman berikut adalah Source Codenya untuk transaksi 

pinjaman. 

Gambar 4.43 Kode Peminjaman 

4.2.4.4  Kode Untuk Pembay aran Angsuran Pinjaman 

Berikut adalah source code untuk pembayaran angsuran. 
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Gambar  4.44 kode pembayaran angsuran 

 

4.2.5 Implementasi Tampilan 

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan sistem yang akan 

dilakukan sesuai dengan perancangan database dan interface yang telah penulis 

buat sebelumnya dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 

framework CodeIgniter. Berikut adalah implementasi sistem Aplikasi Bank 

Sampah:  

1) Halaman Login 

Halaman login ini menampilkan form yang berisi username dan password serta 

tombol login yang digunakan untuk validasi data pengguna dalam mengakses 

sistem informasi.  

Gambar 4.45 Tampilan Halaman Login 
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2) Tampilan Halaman Dashboard 

Halaman ini menampilkan menu dan juga statistic penjualan setiap bulan 

Gambar 4.46 Halaman Dashboard 

3) Halaman Input Data Nasabah 

Halaman ini menampilkan daftar tambah nasabah baru dengan menampilkan 

data-data nasabah secara valid. 

 

Gambar 4.47 Halaman tambah data nasabah 

4) Halaman Update Nasabah 

Halaman ini menampilkan form inputan update data nasabah ketika ada 

peubahan data dari nasabah.  
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Gambar 4.48 Halaman tampilan form edit nasabah 

 

 

 

 

 

 

5) Halaman Daftar Nasabah 

Halaman ini menampilkan daftar nasabah yang terdaftar di bank sampah prima 
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Gambar 4.49 Halaman Daftar Nasabah 

6) Halaman Daftar Sampah 

Halaman ini menampilkan daftar sampah yang ada di bank sampah serta 

menampilkan harga jual beli sampah. 

 

Gambar 4.50 Halaman Daftar Sampah 

7) Halaman tambah Barang 

Halaman Ini menampilkan form tambah barang dari harga sampah jual sampah 

serta jenis sampah. 

Gambar 4.51 Tampilan Input Data Sampah 
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8) Halaman Edit barang 

Halaman ini menampilkan form inputan edit data sampah. 

 

Gambar 4.52 halaman tampilan edit barang 

9) Halaman Setor Sampah 

` Halaman ini menampilkan form inputan setor sampah. 

Gambar 4.53 Halaman Tampilan Setor Sampah 
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10) Halaman Tarik Saldo 

Halamn ini menampilkan form inputan jumlah Tarik saldo nasabah 

 

Gambar 4.54 Tampilan Halaman Tarik Saldo 

11)  Halaman Peminjaman Nasabah 

Halaman Ini menampilkan Form Inputan peminjaman yang di lakukan 

nasabah 

Gambar 4.55 Halaman Peminjaman 
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12) Halaman Angsuran Peminjaman 

Halaman ini menampilkan daftar angsuran peminjaman nasabah 

Gambar 4.56 Halaman Daftar Angsuran 

13) Halaman Transaksi 

Halaman ini menampilkan daftar transaksi yang di lakukan nasabah dan 

petugas. 

Gambar 4.57 Halaman Transaksi 
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14) Halaman Pengepul  

Halaman ini meanmpilkan daftar pengepul yang berkerja sama dengan bank 

sampah prima. 

Gambar 4.58 Halaman Daftar Pengepul 

15)  Halaman Tambah Pengepul 

Halaman ini menampilkan form inputan tambah pengepul dengan 

memasukan nama dan no telepon. 

Gambar 4.59 Halaman Tambah Pengepul 
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16) Halama Edit Pengepul 

Halaman ini menampulkan form edit pengepul serta menampilkan daftar 

transaksi yang di lakukan pengepul. 

Gambar 4.60 Halaman Update dan Daftar Transaksi Pengepul 

17) Halaman Penjualan Barang Ke Pengepul 

Halaman ini menampilkan penjualan barang atau sampah ke pengepul 

Gambar 4.61 Halaman Jual Barang Ke Pengepul 
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18) Halaman Daftar Admin 

Halaman ini menampilkan daftar petugas atau admin yang di tambahkan 

oleh master admin 

Gambar 4.62 Halaman Daftar Admin 

 

19) Halaman Tambah Admin 

Halaman ini menampilkan form inputan untuk menambahkan admin atau 

petugas. 

Gambar 4.63 Halaman Tambah Admin 

 

 

\ 
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20) Halaman Bank Sampah 

Halaman ini menampilkan form inputan pengaturan bank sampah untuk 

mengelola front-end tampilan nasabah. 

Gambar 4.64 Halaman Pengaturan Bank Sampah 

21) Halaman Login Nasabah 

Halaman ini menampilkan form inputan untuk masuk ke halaman utama 

nasabah dengan memasukan nik dan password yang sudah di berikan 

kepada admin. 

Gambar 4.65 Halaman Login Nasabah 
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22) Halaman Utama Nasabah 

Halaman ini menampilkan detail data nasabah mulai dari data diri hingga 

data saldo nasabah. 

Gamba 4.66 Halaman Utama Nasabah 

23) Halaman Ganti Password 

Halaman ini menampilkan form penggantian password baru. 

Gambar 4.67 Halaman Ganti Password 

24) Halaman Daftar Transaksi Nasabah 

Halaman ini menampilkan daftar transaksi yang di lakukan 

nasabah kepada bank sampah prima. 
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Gambar 4.68 Halaman Daftar Transaksi Nasabah 

25) Halaman tentang kami 

Halaman ini menampilkan data perusahaan yang di input oleh admin 

Gambar 4.69 Halaman Tentang Kami di frontend 

26) Email Notification 

Email ini menampilkan notifikasi/ pemberitahuan transaksi yang di 

dilakukan oleh nasabah 

Gambar 4.70 Notifikasi Email Transaksi 
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4.3  Pengujian Metode 

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem aplikasi yang telah dibuat. 

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah program aplikasi dapat menerima 

input dengan baik atau tidak, serta untuk mengatahui apakah output yang dihasilkan 

sudah valid atau belum. Untuk menguji kesesuaian sistem aplikasi, penulis 

menggunakan metode blackbox testing.   

Pengujian blackbox bertujuan untuk mengetahui apakah program telah 

menerima input, proses, dan output sesuai yang diinginkan. 

Tabel 4.15 Table Hasil Pengujian Black Box 

No.  Modul  Prasyarat  
Hasil yang 

diharapkan  

Hasil 

pengujian  

1.  Login   Sebelum masuk 

sistem, admin dan 

nasabah harus login 

dengan mengisi 

username dan  

password  

Masuk  halaman  

dashboard atau home  

valid  

2.  Form  

Nasabah  

Admin telah login 

sistem dan masuk 

pada menu nasabah  

Dapat melihat daftar 

nasabah, tambah 

nasabah, edit nasabah, 

hapus nasabah, dan juga 

melakukan transaksi 

terhadap nasabah 

 

valid  

3 Daftar 

Transaksi 

Admin telah login 

dan masuk pada 

daftar transaksi 

Dapat melihat daftar 

transaksi yang di 

lakukan petugas lain, 

dapat mencetak daftar 

tramsaksi 

valid 
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4 Daftar 

pengepul 

Admin telah login 

dan masuk pada 

daftar pengepul 

Dapat melihat daftar 

pengepul yang terdaftar, 

mengedit, menghapus 

serta melakukan 

penjualan barang 

terhadap pengepul. 

valid 

5 Daftar 

Admin 

Admin telah login 

dan masuk pada 

daftar Admin 

Dapat melihat daftar 

admin atau petugas yang 

terdaftar, menambah, 

mengedit serta 

menghapus daftar 

admin, 

valid 

6 Menu Bank 

Sampah 

Admin telah login 

dan masuk pada 

menu Bank Sampah 

Dapat melihat, serta 

mengedit profil bank 

sampah yang nantinya 

akan di tampilkan di 

menu nasabah 

valid 

7 Ganti 

password 

Nasabah 

Nasabah telah login 

dan masuk 

dashboard nasabah 

Dapat mengganti 

password baru 

Valid 

8 Daftar 

Transaksi 

Nasabah 

Nasabah telah login 

dan masuk 

dashboard nasabah 

apat melihat transaksi 

yang di lakukan kepada 

bank sampah 

valid 

 

4.4 Evaluasi dan Validasi Hasil 

4.4.1 Evaluasi Sistem Aplikasi 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan metode black box 

testing yang menguji fitur-fitur halaman aplikasi Bank Sampah didapat hasil 

pengujian bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai keinginan. Jadi disimpulkan bahwa 

aplikasi Bank Sampah sudah valid dan berjalan sesuai harapan.  
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4.4.2 Validasi Kelayakan Aplikasi 

4.4.2.1 Validasi Ahli 

1) Ahli Materi 

Validasi yang dilakukan oleh ahli materi adalah mengumpulkan saran dan 

pendapat untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap aplikasi Bank Sampah.  

Tabel 4.16 Penilaian Ahli Materi 

 

2) Ahli Media  

Validasi yang dilakukan oleh ahli materi adalah mengumpulkan saran dan 

pendapat untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap aplikasi Bank Sampah.  

Tabel 4.17 Penilaian Ahli Media 

No.  Indikator  
Jumlah 

Butir  

1.   Kemudahan dalam menggunakan aplikasi  1 

2.  Ketepatan fungsi tombol navigasi  1 

3.  Kecepatan pemrosesan dalam melakukan perintah  1 

4.  Kesesuaian tata letal text 1 

5.  Kesesuaian warna 1 

6.  Teks dapat tebaca dengan baik  1 

7.  Kesesuaian pemilihan jenis huruf dan ukuran huruf  1 

No.  Indikator  Nilai  

1.  Kejelasan isi materi  3  

2.  Materi mudah dimengerti  3  

3.  Kesesuaian bahasa yang digunakan  3  

4.  Kesesuaian bahasa dengan sasaran pengguna  3  

 Skor  Total  12  
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8.  Kemenarikan  tampilan  tombol  (button) 

yang digunakan 

1 

9.  Kesesuaian pemilihan background  1 

Total  9 

 

Tabel 4. 18 Klasifikasi Presentase 

 

Tabel 4.19 Validasi Ahli 

 

  

No  Presentase  Kriteria  

1  75% - 100%  Sangat Layak  

2  50% - 75%  Layak  

3  25% - 50%  Cukup Layak  

4  1% - 25%  Kurang Layak  

No  Ahli  Instrumen  

Skor  

Ideal  

(n)  

Skor   

Ahli  

(f)  

Presentase  Kriteria  Keterangan  

1  Materi  4  12  12  100%  Sangat 

Layak  

 

2  Media  9  27 26  96,2%  Sangat 

Layak  
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4.4.2.2 Hasil Angket Responden 

Penilaian aplikasi Bank Sampah juga dilakukan dengan menyebar angket 

responden yang berisi 6 pertanyaan dengan jumlah responden 15 fhorang, berikut 

rekapitulasi hasil nilai sesuai butir pertanyaan.   

Tabel 4.20 Skor Penilaian angket responden 

 

Tabel 4.21 Persentasi Kelayakan Responden 

No  Presentase  Kriteria  

1  75% - 100%  Sangat Layak  

2  50% - 75%  Layak  

3  25% - 50%  Cukup Layak  

4  1% - 25%  Kurang Layak  

Tabel 4.12 Hasil Penilaian Angket Responden 

No Pernyataan Niai 

1 Apakah dengan adanya aplikasi bank sampah lebih mempermudah 

admin/petugas dalam mengelola data nasabah 
75 

2 Apakah dengan adanya aplikasi bank sampah, dapat 

mempermudah nasabah dalam bertransaksi 
75 

3 Apakah aplikasi yang di buat mudah di gunakan oleh nasabah 75 

4 Apakah aplikasi ini memiliki tampilan yang menarik dan mudah di 

pahami 
67 

5 Apakah aplikasi menyediakan sistem sesuai dengan kebutuhan 75 

6 Apakah aplikasi ini sangat membantu dalam mengolah data 75 

Skor Total 442 
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No  

Jumlah 

Responden  Instrumen  

Skor  

Ideal (n)  

Skor  

Total (f)  Presentase  Kriteria  Keterangan  

1  15 6 450 442  98.22% 
Sangat 

Layak  
  

  

Berdasarkan data tersebut Aplikasi Bank Sampah mendapatkan nilai/skor 441  

pada 6 instrumen atau pertanyaan di setiap angket yang kemudian menyebar 15 

angket dan menghasilkan persentase 98.22% dengan kriteria sangat layak 

4.5 Kajian Akhir 

Kajian akhir dari penelitian ini berupa Aplikasi Bank Sampah Berbasis 

Website. Penelitain bank sampah ini adalah pengembangan penelitian dari Afiani 

Asti dengan judul Penelitian yaitu Perancangan aplikasi Bank Sampah Berbasis 

Framework  CodeIgniter  Desa Suwawal Timur Kecamatan Pakis Aji Kabupaten 

jepara. Dalam penelitian ini terdapat kelebihan yaitu penambahan sistem 

peminjaman pada sistem, pembayaran angsuran pinjaman serta notifikasi transaksi 

nasabah melalui email. 

 


