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BAB II

LANDASAN TEORI

Dasar-dasar teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah simpan

pinjam adalah sebagai berikut :

2.1. KOMPUTERISASI

Kata komputer berasal dari bahasa latin “computer” yang artinya

menghitung. Komputer merupakan serangkaian alat elektronik yang bekerja

secara sistematis untuk membantu meringankan tugas manusia berdasarkan

instruksi yang diberikan kepadanya.(Tutang, 2002)

Secara cepat komputer telah masuk kedalam masyarakat kita baik di

tempat, maupun dirumah.  Komponen dapat merekam dan mengolah data

dan yang sederhana sampai yang paling rumit menjadi informasi.

Perkembangan komputer sebagai pengolah telah memperluas dan

memperdalam cakupan pekerjaan informasi.  Banyak organisasi-organisasi

di Indonesia masih mengabaikan pemakaian komputer alasannya adalah

mahal harganya, perawatan dan  personilnya.  Sikap itu sekarang sudah

berubah, terutama pola pikir pemimpinnya. Sekarang komputer merupakan

alat kebutuhan utama oragnisasi untuk mencapai kemajuan. Tanpa

pemakaian komputer organisasi akan kalah bersaing pada semua sektor

kegiatan karena keterlambatan yang terjadi pada kegiatan informasi.

Keuntungan pemakaian alat pengolahan komputer antara lain :

1. Lebih menghemat waktu

2. Biaya lebih murah

3. Kesalahan lebih sedikit
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4. Memudahkan perencanaan, pengorganiasian kegiatan operasional

5. Keputusan berdasrakan informasi akan lebih mudah dibuat

2.2. SISTEM

Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sebuah

sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan

pada komponen-komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang lebih

menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut:

“Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur

yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu

kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”( Jogiyanto

H.M, 2002).

“Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi

untuk mencapai suatu tujuan tertentu”( Jogiyanto H.M, 2002)

Elemen-elemen yang menyusun sebuah sistem adalah :

a. Tujuan

Merupakan suatu tujuan dari sistem tersebut, yang dapat berupa tujuan

usaha, kebutuhan, masalah dan prosedur pencapaian tujuan.

b. Batasan

Merupakan batasan-batasan yang ada dalam mencapai tujuan dari

sistem dimana batasan itu dapat berupa peraturan-peraturan, biaya-

biaya, personel dan peralatan.
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c. Kontrol

Merupakan pengawas dari pelaksanaan pencapaian tujuan sistem, yang

dapat berupa kontrol masukan data atau input, kontrol keluaran data

atau output dan kontrol pengoperasian.

d. Input

Merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima data

masukan dimana dapat berupa asal masukan, frekuensi masukan

ataupun jenis masukan data.

e. Proses

Yaitu bagian yang bertugas sebagai pemroses masukan data yang dapat

berupa klasifikasi, peringkasan dan pencarian.

f. Output

Merupakan keluaran atau tujuan akhir dari sistem, dapat berupa laporan

dan grafik.

g. Umpan Balik

Biasanya dapat berupa perbaikan dari pemeliharaan sistem.

2.3. KOPERASI

Koperasi merupakan suatu organisasi rakyat yang bersifat sosial

serta merupakan tatasusun ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas

azas kekeluargaan  yang sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dan

Undang-undang koperasi. Koperasi didirikan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan taraf hidup para anggotanya. Di Indonesia pengertian

koperasi diatur dalam undang-undang No. 25 tahun 1995 tentang

perkoperasian.
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“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat ynag belandaskan atas

azas kekeluargaan”.(Undang-Undang No.25 Tahun 1995 Tentang

Perkoperasian)

Pengertian koperasi menurut Ninik Widayanti adalah suatu bentuk

usaha bersama diantara orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama,

yang dijalankan dan dikelola bersama berdasarkan azas kekeluargaan.

Jadi jelas bahwa koperasi selain merupakan organisasi ekonomi

juga bisa dikatakan sebagai organisasi sosial. Sebagai organisasi ekonomi

koperasi dalam cara kerjanya berpegang pada motif-motif ekonomi. Dilain

pihak koperasi sebagai organisasi yang berwatak sosial tidak boleh semata-

mata berdasarkan dorongan-dorongan yang bersifat individu melainkan

harus mengutamakan tanggung jawab sosial, khususnya pada anggota dan

umumnya pada masyarakat.

2.3.1. Landasan Koperasi

Landasan koperasi antara lain :

a. Landasan idiil yaitu pancasila.

b. Landasan stuktural yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 1.

c. Landasan operasional yaitu UU No. 25 tahun 1995.

d. Landasan konseptual yaitu ketetapan MPR.

e. Landasan mental yaitu Setia Kawan dan Kesadaran Pribadi.
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2.3.2. Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi yang terdapat di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.

b. Alat demokrasi bagi perekonomian nasional.

c. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan

rakyat.

d. Alat untuk membina insan masyarakat dalam memperkokoh

kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam

mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

2.3.3. Azas Koperasi

Di Indonesia memiliki azas koperasi kekeluargaan dan

gotong royong. Dengan berpegang teguh pada azas kekeluargaan

dan gotong royong serta kepribadian bangsa Indonesia maka tidak

berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat

ekonominya sehingga kehilangan kontribusi dan afisiensi terhadap

sektor perekonomiannya.

Bagi koperasi azas kekeluargaan berarti membutuhkan

adanya kesadaran untuk mengerjakan segala sesuatu dalam

koperasi dibawah kepemimpinan pengurus serta kepemilikan bagi

para anggotanya atas dasar kebenaran dan keadilan serta

keberanian berkorban untuk kepentingan bersama. Azas gotong

royong berarti bahwa dalam koperasi terdapat kesadaran dan

semangat untuk bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap

segala kemungkinan yang terjadi dari semua yang dikerjakan
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tanpa memikirkan diri sendiri, tetapi selalu berusaha untuk

menghasilkan karya terbaik.

2.4. BMT (BAITUL MAAL WA TAMWIL )

Kata “Baitul Maal Wa Tamwil” berasal dari bahasa arab yaitu Baitul

Maal dan Baitul Tamwil. Baitul artinya rumah dan Maal berarti harta atau

kekayaan. Jadi baitul Maal artinya rumah harta atau rumah kekayaan.

Sedangkan Al Tamwil berasl dari kata “Mawwala Yumawwilu”, Tamwilan

yang artinya pengembangan harta. Jadi Baitul Maal Wa Tamwil berarti

rumah atau tempat harta dan pengembangan harta.

BMT adalah suatu lembaga keuangan syariah non perbankan yang

mandiri, yang selain berorientasi bisnis juga sebagai sarana untuk

pemberdayaan ekonomi umat.

2.5. SIMPAN PINJAM

Simpan pinjam merupakan meminjamkan kepada para anggota untuk

dapat digunakan sebagai modal usaha sekaligus sebagai simpanan sebagian

dari uang pinjaman tersebut (Dr.Hadi Widjaja, 2000)

Macam-macam simpanan yaitu :

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok menurut undang-undang No.25 tahun 1995 tentang

perkoperasian adalah sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib

dibayarkan oleh anggota koperasi kepada koperasi pada saat menjadi

anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang

bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.
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b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib menurut undang-undang  no. 25 tahun 1995 adalah

sejumlah simpanan tertentu yang besarnya harus sama yang wajib

dibayarkan oleh anggota koperasi rutin tiap bulan. Simpanan wajib

dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi

anggota koperasi.

c. Simpanan  Sukarela

Simpanan yang dibayarkan  oleh anggota koperasi dengan besar

simpanan yang tidak mengikat.

d. Simpanan Pemupukan Modal

Simpanan yang dibayarkan perbulan dan dapat diambil pada waktu

mengadakan Rapat Anggota Tahunan.

2.6. PIUTANG MURABAHAH

Kata Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu yang berarti

kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan menurut istilah

Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pengertian lain Murabahah

adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan

keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran

atas akad jual beli Murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun kredit.

Hal inilah yang membedakan Murabahah dengan jual beli lainnya adalah

penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang

dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.
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Yaitu akad jual beli barang antara mitra dengan Koperasi dengan

menyatakan harga perolehan/harga beli/ harga pokok ditambah

keuntungan/margin yang disepakati kedua belah pihak.

2.7. PIUTANG IJARAH (SEWA)

Ijarah adalah penjualan manfaat atau salah satu bentuk aktivitas antara dua

belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling

meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang

dianjurkan agama.

Menurut bahasa, Ijarah berasal dari kata al–ajru yang artinya adalah al-

iwadh dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah.  Dalam arti

luas, ijarah adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan

jalan memberikan  imbalan dalam jumlah tertentu.

Dalam Fikih Islam, ijarah yaitu memberikan sesuatu untuk disewakan.

Menurut fatwa DSN ijarah didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna

(manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa,

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri Yaitu akad

sewa menyewa barang atau jasa antara koperasi dan mitra. Dimana koperasi

menyewakan jasa atau barang kepada mitra dengan harga sewa yang telah

disepakati dan diangsur selama jangka waktu tertentu.

2.8. MARGIN

Keuntungan usaha yang diperoleh koperasi atas hasil transaksi penjualan

dengan pihak pembelinya.
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2.9. ANGSURAN

Angsuran merupakan pembayaran sejumlah uang pinjaman dari

peminjam kepada koperasi, dalam hal ini anggota koperasi memiliki

kewajiban untuk melunasi pinjamannya. Angsuran dibayarkan dengan

sejumlah uang sesuai dengan nilai pokok angsuran ditambah dengan nilai

bunga pinjaman pokok angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah

disepakati dalam rapat anggota.

“Angsuran adalah suatu pembayaran yang dilakukan karena melakukan

peminjaman dengan syarat tertentu dan pada waktu yang telah ditentukan”.

2.10. SISA HASIL USAHA

“Sisa Hasil Usaha merupakan keuntungan dari usaha yang

dilakukan oleh koperasi, biasanya sisa hasil usaha yang dibagi sesuai dengan

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi (Undang-undang

Perkoperasian No. 17, 2012).

Sisa hasil usaha yang dibagi biasanya sesuai dengan anggaran dasar

dan anggaran rumah tangga koperasi. Untuk lebih jelasnya bunyi anggaran

dasar koperasi antara lain :

No Jenis Pengalokasian Peresentase SHU

1. Dana Modal 30 %

2. Dana Jasa Anggota 40 %

3. Dana Pengurus 10 %

4. Dana Pengelola 5 %

5. Dana Pendidikan 5 %

6. Dana Sosial 2.5 %

7. Dana Pembangunan 2.5 %

8. Dana Pengembangan Koperasi 5 %
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2.11. MULTIUSER

Multiuser adalah sistem komputer yang dapat dipahami oleh lebih

dari satu orang, meskipun sebuah mikro komputer dipakai bersama-sama oleh

beberapa orang dapat dipandang sebagai sistem multiuser, istilah ini biasa

diperuntukkan untuk mesin yang oleh beberapa orang melalui fasilitas

terminal jaringan. (Donal J. Bowersox, 2000).

2.12. SISTEM KOMPUTERISASI SIMPAN PINJAM SECARA

MULTIUSER

Sistem Komputerisasi Koperasi Simpan Pinjam secara multiuser

adalah sistem secara komputerisasi yang mengolah data dalam kegiatan

koperasi simpan pinjam yang mana sistem tersebut digunakan lebih dari satu

user secara bersama, satu atau lebih perangkat keras, piranti lunak dan data

atau informasi, orang dan prosedur melalui masing-masing komputer atau

workstation.

2.13. DIAGRAM ALIR DATA (DAD)

Diagram alir data adalah gambaran grafis yang memperlihatkan

aliran data dari sumbernya dalam obyek kemudian melewati suatu proses

yang mentransformasikan ke tujuan yang lain, yang ada pada obyek lain

(Wijaya, 2007).
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Beberapa simbol yang sering digunakan dalam DAD adalah sebagai berikut:

2.14. FLOWCHART

a. Flowchart Sistem

Flowchart sistem adalah bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara

keseluruhan dari sistem, bagan menjelaskan urutan-urutan dari prosedure-

prosedure yang ada dalam sistem. Flowchart sistem menunjukan apa yang
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dikerjakan sistem. Flowchart sistem digambar dengan simbol-simbol yang

tampak sebagai berikut:
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b. Flowchart Program

Flowchart program adalah bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-

langkah dari proses program. Bagan alir program dibuat dengan

menggunakan simbol-simbol sebagai berikut:
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2.15. PEMROGRAMAN VISUAL BASIC

Microsoft Visual Basic 6.0 (VB6) adalah bahasa program yang

bekerja dalam lingkup MS-Windows (M. Agus J. Alam, 2001). Bahasa

Basic diperkenalkan pertama kali oleh Dartmouth College pada tahun 1960.

Visual Basic berbasis DOS untuk Windows diperkenalkan pada tahun 1991.

“Visual Basic merupakan salah satu aplikasi pemograman visual

yang memiliki bahasa pemograman yang cukup popular dan mudah untuk

dipelajari dimana visual basic menyediakan berbagai perangkat kontrol yang

dapat digunakan untuk membuat program aplikasi dalam sebuah form baik

aplikasi kecil, sederhana hingga ke aplikasi pengolahan database.(Andi,

2008).

2.16. MICROSOFT SQL SERVER

Microsoft SQL Server adalah sebuah sistem manajemen basis data

relasional (RDBMS) produk microsoft. Bahasa query utamanya adalah

Transact-SQL yang merupakan implementasi dari SQL standar ANSI/ISO

yang digunakan oleh Microsoft dan Sybase. Umumnya SQL Server
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digunakan di dunia bisnis yang memiliki basis data berskala kecil sampai

dengan menengah, tetapi kemudian berkembang dengan digunakannya SQL

Server pada basis data besar (Arif Ramadhan, 2005).

2.17. CRYSTAL REPORT

Crystal Report adalah suatu progaram aplikasi yang dirancang untuk

mebuat laporan-laporan yang dapat diguanakan dengan bahasa

pemrograman berbasis wimdows, seperti Visual Basic 6.0, Visual  C++,

Visual Interdev (Rahardian Hadi, 2004).


