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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Perkembangan dunia usaha yang begitu pesat pada saat ini 

mengakibatkan meningkatnya persaingan antar koperasi, serta diiringi 

kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat. Kemajuan teknologi 

memang sangat penting untuk kehidupan manusia jaman sekarang, karena 

teknologi adalah salah satu penunjang kemajuan manusia.Dan komputer 

adalah salah satu hasil teknologi informasi canggih saat ini yang mampu 

menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia diantaranya 

kegunaan komputer dalam mengolah data untuk menghasilkan informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan pemakai.  Disisi lain banyak koperasi yang 

belum dibuatkan suatu aplikasi yang terkomputerisasi secara baik, seperti di 

bagian administrasi masih menggunakan cara manual dalam melakukan 

pengolahan data yaitu dengan cara pencatatan di buku , hal ini tentu 

memerlukan waktu yang relatif lama dalam penyajian data. 

Koperasi simpan pinjam BAHAGIA Desa Nepen Boyolali adalah 

sebuah lembaga keuangan yang sedang berkembang dan selalu ingin 

mengikuti perkembangan teknologi informasi yang selalu berkembang. 

Koperasi simpan pinjam adalah salah satu bidang pengelolaan administrasi 

keuangan yang selama ini masih terasa sulit untuk dikerjakan secara manual 

menarik bagi penulis untuk meneliti dan mengembangkan sistem informasi 
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yang ada didalam sebuah koperasi simpan pinjam menjadi sebuah sistem 

informasi yang berbasis komputerisasi. 

Sistem informasi di Koperasi Simpan Pinjam BAHAGIA Boyolali, 

yang sampai saat ini masih menggunakan sistem manual dalam artian masih 

menggunakan media kertas atau alat tulis lainnya, yang digunakan untuk 

bertransaksi dan juga sebagai media penyimpan data. Yang dimana alat-alat 

yang digunakan tadi belum mampu memaksimalkan mutu pelayanan bagi 

penggunanya, dan juga dengan media tersebut dikhawatirkan mudah 

mengalami kerusakan dan masalah-masalah yang timbul karena kesalahan 

teknis pemasukan atau kesalahan dari petugas, yang nantinya permasalahan 

tersebut dapat menghambat pekerjaan yang seharusnya pekerjaan tersebut 

dapat diselesaikan dengan mudah. Selain itu permasalahan lain adalah dalam 

setiap transaksi baik simpanan maupun pinjaman dikerjakan oleh petugas 

yang berbeda-beda serta setiap petugas tidak memiliki hak akses penuh 

dalam setiap proses transaksi didalam kerjanya, sehingga diharapkan sistem 

yang baru memiliki fasilitas multi user yamg mampu membagi tugas 

petugas sesuai dengan haknya. 

Dari latar belakang tersebut maka sekiranya jika suatu lembaga 

keuangan terlebih didalam sistem koperasi simpan pinjam dapat tersusun 

rapi dengan menggunakan sistem komputer yang nantinya diharapkan 

dengan sistem yang baru dapat meningkatkan mutu pelayanan terhadap 

pengguna jasa sistem komputer tersebut. Maka dalam pembuatan Skripsi ini 

penulis memilih judul “Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam 



3 

 

Berbasis Multi User ( Studi Kasus Pada Koperasi ”BAHAGIA”  

Gatak,Nepen, Teras, Boyolali )”. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan 

suatu masalah sebagai berikut : 

a) . Bagaimana proses sistem informasi koperasi simpan pinjam yang sedang 

berjalan dari pengelolaan proses pendataan anggota, proses simpanan 

anggota, proses pinjaman ,proses angsuran serta proses pelunasan dalam 

sebuah koperasi simpan pinjam ? 

b) . Bagaimana merancang dan membangun serta pengimplemetasian dari 

sistem informasi koperasi simpan pinjam yang sedang berjalan dari 

pengelolaan proses pendataan anggota,proses simpanan anggota,proses 

peminjaman dan proses angsuran yang diusulkan ke dalam  bentuk 

aplikasi sistem informasi pada Koperasi Bahagia ? 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Dengan adanya keterbatasan dari penulis dan agar proses penulisan 

penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan permasalahan maka 

disini penulis membuat batasan-batasan masalah, adapun batasan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan sistem informasi koperasi simpan pinjam hanya terbatas 

pada sistem pencatatan data anggota , data simpanan meliputi ( 

simpanan pokok,simpanan wajib dan simpanan sukarela),data 
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pinjaman meliputi ( menentukan besar angsuran pokok dan bunga 

yang akan dibayar serta menentukan data angsuran) , data pelunasan, 

data pengambilan simpanan, data pengolahan jurnal serta laporan 

diantaranya yaitu laporan data anggota,laporan data petugas,laporan 

data simpanan,laporan data pengambilan,laporan data transaksi 

peminjaman,laporan data transaksi angsuran,laporan data transaksi 

pelunasan. 

2. Bahasa pemrograman yang dipergunakan dalam perancangan dan 

pembuatan sistem transaksi simpan pinjam menggunakan bahasa 

pemrograman Microsoft Visual Basic.NET dan menggunakan database 

SQL server dalam membangun database-nya. 

1.4 TUJUAN SKRIPSI 

Penyusunan skripsi ini bertujuan menerapkan ilmu yang telah 

dipelajari di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer juga 

mempunyai beberapa tujuan penting. Adapun tujuan penting tersebut 

adalah : 

1. Koperasi Simpan Pinjam dapat menggunakan sistem komputerisasi 

tersebut untuk mengatasi manipulasi data yang dilakukan petugas. 

2. Menerapkan aplikasi sistem informasi berbasis multiuser pada 

Koperasi Bahagia Nepen,Teras,Boyolali. 
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1.5 MANFAAT SKRIPSI 

Manfaat dari Skripsi ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

a. Sebagai latihan dalam pembuatan sebuah aplikasi sederhana 

yang baik dan benar sesuai dengan yang sudah diajarkan 

didalam materi  perkuliahan. 

b. Sebagai syarat kelulusan program Strata I pada jurusan Sistem 

Informasi STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 

2. Bagi Koperasi Simpan Pinjam  ”BAHAGIA”  

Sebagai referensi untuk mengelola sistem informasi 

koperasi simpan pinjam sehingga dapat memberikan manfaat bagi 

koperasi dalam hal mengelola transaksi-transaksi simpan pinjam 

menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan mutu pelayanan. 

3. Bagi Akademik 

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat 

menjadi dokumen akademik dan kepustakaan di STMIK Sinar 

Nusantara Surakarta 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sebagai gambaran dan sekaligus untuk mempermudah dan 

mengetahui pemahaman dalam penelitian dalam penyusunan makalah , 

maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut: 
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BAB I. PENDAHULUAN 

Pada BAB ini akan jelaskan beberapa gambaran-gambaran yang 

diantaranya latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian ,manfaat penelitian ,tinjauan pustaka, 

metode penelitian dan lain hal sebagainya. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Memberikan dasar-dasar atau landasan teori yang diantaranya 

pengenalan sistem atau konsep dasar sistem, konsep dasar 

informasi, sistem informasi, pengertian koperasi serta teori toeri 

lain yang mendukung dalam menajemen suatu sistem informasi 

dan lain sebagainya 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang 

menjelaskan tentang suatu tata cara penelitian prosedur penelitan 

dan teknik penelitian dalam manajemen suatu sistem informasi . 

BAB IV. TINJAUAN UMUM INSTANSI 

Dibagian ini akan dibahas mengenai ruang lingkup tempat 

(instansi terkait) yang dijadikan penelitian diantaranya sejarah 

perusahaan, struktur organisasi dan lainnya yang nantinya dari 

tinjauan ini akan muncul sebuah permasalahan yang nantinya 

diharapkan mampu untuk dipecahkan dan memberikan suatu 

solusi . 

BAB V. PEMBAHASAN MASALAH 
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Membahas sistem yang baru yang diusulkan, perancangan sistem 

dan manual program yang diajukan.  

BAB VI. PENUTUP 

Pada bagian akan memberikan beberapa kesimpulan dan juga 

saran-saran baik untuk Koperasi Simpan Pinjam BAHAGIA 

maupun untuk Bagian Akademik, mahasiswa dan bagi peneliti-

peneliti yang akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 KERANGKA PEMIKIRAN 

Kerangka pikir berikut merupakan serangkaian bagan yang 

menggambarkan alur dari proses penelitian dalam pembuatan aplikasi 

koperasi simpan pinjam BAHAGIA berbasis multiuser . Berikut adalah 

gambar kerangka pikir dalam metodologi penelitian ini : 
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Aplikasi sistem informasi koperasi 

simpan pinjam BAHAGIA berbasis 

multiuser  

Sistem Informasi koperasi simpan 

pinjam KOPERASI BAHAGIA 

yang sedang berjalan 

Pencatatan data-data 

transaksi masih 

manual dan hanya 

dengan bantuan alat 

tulis dan kertas 

Proses pemanggilan 

dan pengambilan 

data tidak efektif  

Pembuatan laporan 

data transaksi-

transaksi koperasi 

yang masih lambat 

Pelayanan kepada 

nasabah masih 

lambat 

 

Pengembangan sistem informasi 

koperasi simpan pinjam BAHAGIA 

BOYOLALI 

Memperbaiki sistem pengolahan 

data dari manual ke sistem 

komputerisasi untuk menghasilkan 

informasi yang cepat dan akurat 

Membangun sebuah aplikasi 

pengelolaan koperasi simpan pinjam 

yang berbasis multiuser yang 

terintegerasi ke masing-masing 

bagian 


