1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penelitian
Koperasi adalah suatu badan usaha atau gerakan ekonomi rakyat berbadan

hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk dan
dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang bertujuan
untuk menaikan taraf hidup sehingga mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan
makmur. penjelasan diatas tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Setiap anggota koperasi
mempunyai hak dan kewenangan yang sama dalam hal keadilan tidak melihat dari
golongan apapun karna untuk membangun koperasi agar lebih kuat dan mandiri serta
dapat menunjang perekonomian nasional [2].
Dalam Undang-Undang Perkoperasian pada Bab 1 pasal 1 menjelaskan
bahwa Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan
orang-seorang. Koperasi Primer pun dibentuk oleh sekurang kurangnya 20
(duapuluh) orang.
Primer Koperasi kartika Wiradhika didirikan pada tanggal 14 Januari 1991
dengan surat keputusan berbadan hukum (No.9527/BH/KWK/10/21) dengan nomor
NPWP

(01.531.884.3-423.000)

berklasifikasi (“A”)

yang beralamat

di JL.
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Hegarmanah No 152. Strtuktur Organisasi Primer Koperasi Kartika Wiradhika sesuai
peraturan Kasad Nomor 14/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentang penataan koperasi
dilingkungan TNI AD. Primer Koperasi Kartika Wiradhika merupakan badan usaha
ekstra structural yang berkedudukan langsung dibawah Komandan Secapa-ad.
Dengan menyelenggarakan fungsi organisasi Militer dan Pegawai Negri Sipil
perkoperasian dalam rangka menunjang kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Primer Koperasi Kartika Wiradhika disusun
berdasarkan organisasi dan tugas yang telah ditetapkan, berpedoman kepada
Anggaran Dasar /RAT. Adapaun untuk Rencana Kerja/RAPB tersebut pendanaan
murni didapat dari iuran anggota dan hibah dari komando.
Dalam rangka membantu komando guna meningkatkan kesejahteraan anggota
dan keluarganya, Primer Koperasi Kartika Wiradhika didirikan salah satunya sebagai
fasilitas untuk para anggotanya dalam melakukan simpan pinjam uang secara kredit.
Primer Koperasi Kartika Wiradhika dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan
pinjam khusus bagi anggota dengan besar pinjaman minimal Rp. 5 juta s.d 50juta,
dengan setiap peminjaman dikenakan bunga sebesar 1 % Flat/Bulan, pembayaran
dipotong gaji melalui juru bayar.
Secara garis besar pada pelaksanaan transaksi masih terdapat beberapa
kekurangan dalam pelayanan anggota seperti proses pengajuan pinjaman uang, data
anggota dan data simpanan masih disimpan dalam buku besar. karena koperasi ini
melakukan aktivitasnya masih banyak menggunakan blanko kertas serta pada laporan
yang dilakukan masih harus direkap kedalam kertas Spread Sheet, Maka dari itu
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untuk mengatasi permasalahan diatas penulis akan membuat system informasi simpan
pinjam untuk Primer Koperasi Kartika Wiradhika guna meningkatkan kinerja usaha
koperasi agar aktivitas dilakukan dengan cepat dan mudah. maka peneliti mengambil
judul tentang “Sistem Informasi Simpan Pinjam Di Primer Koperasi Kartika
Wiradhika”. Semoga dengan dibuatnya system tersebut koperasi dapat menjalankan
proses bisnisnya secara terkomputerisasi sehingga pelayanan dan kepuasan anggota
dapat meningkat. Ditambah lagi koperasi bisa mendapatkan profit dan bertahan pada
persaingan yang ada.

1.2

Identifikasi Dan Rumusan Masalah
Identifikasi masalah merupakan aspek abstraksi dan pemilihan yang tepat

terhadap aspek yang akan diteliti, sedangkan rumusan masalah merupakan
kesimpulan dari identifikasi masalah.
1.2.1 Identifikasi Masalah
Dengan melihat masalah-masalah yang ada pada latar belakang masalah,
penulis mengidentifikasi masalah menjadi sebagai berikut:
1. Masih banyaknya blanko dan slip peminjaman uang yang digunakan pada saat
proses transaksi.
2. Masih sulitnya pencarian data-data simpanan, pinjaman pada setiap
anggotanya.
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3. Pembuatan laporan membutuhkan waktu yang relatif lama karena pembuatan
laporan dilakukan dengan 2 kali kerja dimana pengolahan data dikerjarkan di
buku catatan lalu setelahnya direkap ke Spread Sheet.
4. Masih terdapat kesalahan perhitungan penjumlahan potongan koperasi pada
slip potongan koperasi.
1.2.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di Primer Koperasi Kartika
Wiradhika, maka dapat dirumuskan beberapa masalah di bawah ini, yaitu :
1. Bagaimana analisis sistem informasi simpan pinjam di koperasi.
2. Bagaimana perancangan sistem informasi simpan pinjam pada koperasi agar
mempermudah proses pengelolaan data.
3. Bagaimana pengujian sistem informasi simpan pinjam pada koperasi untuk
memudahkan dalam proses pengelolaan laporan koperasi.
4. Bagaimana implementasi sistem informasi simpan pinjam agar dapat
mempermudah proses pengolahan transaksi sehingga menghindari kerugian
pada koperasi.

1.3

Maksud dan Tujuan Penelitian
Dalam membangun sistem informasi simpan pinjam pada Primer Koperasi

Kartika Wiradhika penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan tertentu, adapun
maksud dan tujuannya adlah sebagai berikut :
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1.3.1 Maksud Penelitian
Maksud dari penelitian ini adalah untuk membangun sistem informasi simpan
pinjam di Primer Koperasi Wiradhika.
1.3.2 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini ialah
sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis sistem informasi simpan pinjam yang sedang berjalan
pada Primer Koperasi Kartika Wiradhika.
2. Untuk melakukan perancangan sistem informasi simpan pinjam pada Primer
Koperasi Kartika Wiradhika.
3. Untuk melakukan pengujian sistem informasi simpan pinjam pada Primer
Koperasi Kartika Wiradhika.
4. Untuk melakukan implementasi sistem informasi simpan pinjam pada Primer
Koperasi Kartika Wiradhika.

1.4

Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :
A. Bagi Perusahaan
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya perbaikan
masalah yang terkait dengan proses simpan pinjam di Primer Koperasi
Kartika Wiradhika.
B. Bagi Peneliti Lain
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi para
peneliti yang akan mengambil tugas akhir dalam kajian yang sama.
C. Bagi Penulis
Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan mengenai sebuah sistem kinerja
koperasi.

1.5

Batasan Masalah
Batasan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini dibatasi pada :
1. Sistem informasi dibuat hanya dapat digunakan di Primer Koperasi Kartika
Wiradhika.
2. Program yang dibangun hanya dapat dijalankan pada sistem simpan pinjam
yang berupa data anggota, data simpanan,data pinjaman, data angsuran dan
data laporan.
3. Tidak membahas tentang penggajian anggota.
4. Sitem informasi koperasi yang dibuat akan saling terintegrasi antara halaman
admin dan halaman anggota.

1.6

Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi dan waktu penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan

penyelesaian penelitian untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai objek
yang diteliti.
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1.6.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Primer Koperasi Wiradhika yang beralamat di Jl.
Hegarmanah No.152 Secapa-ad Bandung.
1.6.2 Waktu Penelitian
Tabel 1. 1. Waktu Penelitian.
Bulan
No

Aktivitas

April 19

Mei 19

Juni 19

Juli 19

Aug 19

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1

2

3

5

6

Identifikasi
Kebutuhan
Observasi
Wawancara
Membangun
prototyping
Perancangan
Input
Perancangan
Output
Evaluasi
Prototyping
Disetujui atau
tidaknya
rancangannya
oleh pihak
koperasi
Menguji Sistem
Pengujian sistem
program aplikasi
Evaluasi Sistem
Persetujuan
system oleh pihak
koperasi
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1.7

Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan laporan tugas akhir ini akan dibahas dan disusun

bab demi bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I :

PENDAHULUAN
Bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah,
identifikasi masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, metode
penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II :

LANDASAN TEORI
Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai teori-teori yang
berkaitan dengan Sistem Informasi Simpan Pinjam.

BAB III :

OBJEK DAN METODE PENELITIAN
Pada bab ini penulis membahas tentang gambaran umum perusahaan
serta struktur organisasi dan menerangkan tentang metode apa yang
digunakan,menganalisis sistem dan prosedur yang sedang berjalan.

BAB IV :

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini berisi tentang perancangan Sistem informasi Simpan
Pinjam selain itu juga berisi pengujian program yang dikerjakan.

BAB V :

KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi kesimpulan yang di dapat selama penulisan laporan
tugas akhir dari pembahasan masalah, selain itu juga berisi saran untuk
perbaikan dan menindaklanjuti hasil penelitian.

