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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 SISTEM INFORMASI 

Sistem secara umum sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan 

(Mulyanto ,2009). 

Sistem merupakan kumpulan dari bagian-bagian (subsistem) yang 

terkait menjadi satu bentuk mekanisme kerja yang memberi fungsi dan 

manfaat tertentu (Sutarman, 2009).  

Informasi juga berarti kumpulan data yang diolah menjadi bentuk 

yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.(Andri 

Kristanto, 2007 ). 

Sistem Informasi kumpulann elemen yang saling berhubungan satu 

sama lain yang membentuk suatu kesatuan untuk mengintegerasikan suatu 

data, memproses ,  meyimpan serta mendistribusikan informasi ( Budi 

Sutedjo Dharma Oetomo, 2006). 

Sistem Informasi ini mengumpulkan, memproses, menyimpan, 

menganalisis, meyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Seperti sistem 

lainnya, sebuah sistem informasi terdiri atas input (data, instruksi) dan 

output (laporan, kalkulasi). Sistem Informasi memproses input dan 

menghasilkan output yang dikirim kepada pengguna atau sistem yang 



10 

 

lainnya. Mekanisme timbal balik yang mengontrol operasi pun bisa 

dimasukkan.Seperti sistem lainnya, sebuah sistem informasi beroperasi di 

dalam sebuah lingkungan.Dalam mempelajari sistem informasi, perlu 

diketahui mengenai perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. (Sutarman, 

2009) 

 

2.2 KOMPUTER 

Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda untuk orang 

yang berbeda.Kata komputer (computer) berasal dari bahasa latin computare 

yang berarti menghitung. Berikut beberapa pengertian komputer (Sutarman, 

2009) adalah sebagai berikut: 

 Alat elektronik yang dapat melakukan perhitungan numeric. 

 Alat yang dapat membaca input data dan mengolahnya sesuai dengan 

programyang ditetapkan untuk menghasilkan informasi yang 

merupakan output hasil pemrosesan input data. 

 Alat yang dapat melakukan penyimpanan data yaitu program input  

maupun ouput hasil pengolahan. 

 Alat yang bekerja secara otomatis sesuai dengan aturan yang sudah 

ditetapkan dalam program. 

Perkembangan teknologi informasi dan ilmu komputer semakin 

berkembang secara cepat sehingga komputer tidak hanya sebagai alat hitung 

saja. Beberapa fungsi lain yang tercipta antara lain, pengolahan data, 
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permainan, membuat grafik , merancang gambar teknik, pengontrolan, 

pengeditan, dan sebagainya. 

2.3 KOMPUTERISASI 

Kata Komputer (computer) diambil dari bahasa latin Computare 

yang berarti menghitung. Sedangkan pengertian Komputer adalah sistem 

elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang 

dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data 

input, memprosesnya, dan menghasilkan output dibawah pengawasan suatu 

langkah-langkah instruksi-instruksi program yang tersimpan dimemori 

(stored program). (Jogiyanto, 2009) 

 Komputerisasi adalah suatu pengolahan data atau proses input, 

output serta proses yang menggunakan alat bantu komputer yang hasilnya 

merupakan informasi. 

 Manfaat komputerisasi sangat besar, diantaranya adalah : 

a. Dapat mempermudah perencanaan dan pengorganisasian kegiatan 

operasional, sehingga lebih terarah. 

b. Mempermudah dalam membuat keputusan karena berdasarkan 

informasi yang detail dan lebih valid. 

c. Dapat menghemat biaya dan tenaga, karena proses pengerjaan lebih 

cepat sehingga lebih efektif dan efisien. 

Mengurangi kesalahan, karena dengan proses komputerisasi keakuratan dan 

ketelitian data lebih terjamin. 
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2.4 MULTI-USER 

Sistem Multi-User adalah suatu sistem dimana lebih dari satu user 

menggunakan secara bersama satu atau lebih perangkat keras, piranti lunak 

dan data/ informasi , orang dan prosedur melalui masing-masing komputer 

atau workstation.  

Dengan sistem multi user aplikasi dapat digunakan/dipakai oleh 

lebih dari 1 orang sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan efisien 

karena setiap bagian aplikasi dikerjakan oleh karyawan yang berbeda sesuai 

dengan jobnya/hak aksesnya dari aplikasi tersebut (Denuari, 2011). 

Tujuan Sistem Multi-User : 

a) Meningkatkan produktivitas dan efektivitas SDM. 

b) Meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. 

c) Meningkatkan layanan kepada mereka yang tergantung pada sistem 

Multi-User.  

Ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk melakukan multi user di 

sebuah aplikasi, yaitu : 

1. Dengan menggunakan ad hoc WAN yaitu 1 laptop sebagai server 

dan laptop lain sebagai client/user, jadi ketentuannya laptop client 

harus terhubung dengan wifii laptop server. Kelemahan metode ini 

selain client/user terbatas, metode ini tidak bisa menjadikan sebuah 

komputer atau PC dekstop sebagai client/user karena kebanyakan 

komputer/PC dekstop tidak ada wifiicard-nya. 
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2. Dengan menggunakan Komputer sebagai server dan komputer lain 

sebagai client/user, metode ini bisa juga menjadikan laptop sebagai 

client/user jika di sekolah anda ada jaringan wifii. 

 

3. Dengan menjadikan komputer sebagai virtual server yang bisa dari 

manapun kita berada, baik dari rumah atau luar kota sekalipun, 

syarat utama harus ada internet dan komputer virtual server-nya 

harus selalu menyala agar bisa diakses kapan saja dan dimana saja. 

 

2.5 VISUAL BASIC.NET 

 Visual Basic.NET merupakan software untuk membuat program 

dilingkungan sistem operasi Windows. Saat ini Visual Basic.NET 

merupakan bahasa pemrograman paling popular dan mengalahkan bahasa 

pemrograman lainya(Ariyanto,2009). 

Ketika kita mengakses Visual Basic .NET, bagian pertama yang akan 

terlihat adalah jendela start page yang merupakan jendela selamat dating 

dalam Visual Studo .NET. Di dalam jendela start page terdapat daftar 

proyek – ptoyek pemrograman VB.NET yang perlu dibuat sebelumnya. 

Apabila belum pernah melakukan pemrograman, maka tampilan jendela 

start page akan kosong. 

Komponen – komponen penyusun pemrograman VB.NET adalah 

sebagai berikut : 

 Form, merupakan komponen calon jendela dari program dan 

merupakan tempat diletakkanya objek – objek dari toolbox. 
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 Toolbox, merupakan tempat diletakkanya semua Class objek – objek 

yang diperlukan dalam membuat suatu program. 

 Jendela Properties, merupakan tempat ditampungnya atribut property 

dari berbagai Class yang ada. 

 Solution Explorer, merupakan jendela yang berfungsi sebagai tempat 

untuk melihat class - class yang ada didalam proyek yang telah dibuat. 

 Toolbar dan menu utama, merupakan bagian yang berguna untuk 

mengakses fungsi-fungsi yang terdapat didalam VB.NET. 

 Jendela kode, merupakan bagian didalam VB.NET yang berguna 

sebagai tempat dituliskanya kode-kode pemrograman didalamnya. 

 Jendela server explorer, merupakan jendela yang sangat penting untuk 

melakukan pemrograman database. 

 Class dari VB.NET ada banyak sekali, namun kita tidak harus 

menghafalkan semua. Untuk memahami pemrograman database kita 

tidak harus menjadi seorang yang mahir pemrogaman VB.NET yang 

mahir sebelumnya. Namun kita diharapkan tidak awam sama sekali 

dengan VB.NET. 

 Area kerja, merupakan daerah yang lebih luas pengertianya dari 

jendela form.Area kerja tidak hanya dapat menampilkan form saja 

tetapi juga dapat menampilkan database SQL Server dan yang lainya. 

 

2.6 SQL SERVER 

SQL Server merupakan aplikasi RDBMS paling tangguh dan paling 

dominan yang digunakan oleh programmer di lingkungan kerja berbasis 
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Windows untuk menangani data-data yang besar. Hal ini karena SQL Server 

merupakan database yang memiliki banyak fitur dibandingkan dengan 

aplikasi database lain seperti Acces atau yang lainya. 

Database SQL Server merupakan database yang berbeda dengan 

DatabaseAcces. Daya tamping database SQL Server tidak terbatas hanya 

pada ukuran 2GB, bahkan 1 tabel saja dari database SQL Server mampu 

menampung data sebanyak 2GB sehingga satu database SQL Server dapat 

menampung data hingga 1 Terabyte atau sama dengan 1024GB. 

Disamping itu, SQL Server juga berbeda cara kerjanya dibandingkan 

dengan databaseAcces. SQL Server menggunakan objek yang bernama 

Database Server yang berfungsi layaknya manager untuk mengatur 

database – database yang ada.Hasilnya SQL Server dapat menangani 

banyak pengguna (user) dalam satu waktu dengan kemungkinan crash 

minimal. 

Kekurangan dari SQL Server adalah harganya yang lebih mahal 

dibandingkan dengan databaseAcces sehingga diperlukan biaya yang lebih 

besar juga untuk implementasinya (Ariyanto,2009). 

 

2.7 KOPERASI  

 Kata koperasi, memang bukan asli dari khasanah bahasa Indonesia. 

Banyak yang berpendapat bahwa ia berasal dari bahasa Inggris: co-

operation, cooperative, atau bahasa Latin: coopere, atau dalam bahasa 

Belanda: cooperatie, cooperatieve, yang kurang lebih berarti bekerja 
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bersama-sama, atau kerja sama, atau usaha bersama atau yang bersifat kerja 

sama.  

 Kata koperasi tersebut dalam bahasa Indonesia sebelum tahun 1958, 

dikenal dengan ejaan kooperasi (dengan dua \'o\'), tetapi selanjutnya 

berdasarkan Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 kata kooperasi telah 

diubah menjadi koperasi (dengan satu o), demikian seterusnya hingga 

sampai sekarang (Soesilo, 2009).  

 Koperasi (menurut UU Perkoperasian No. 25 Th 1992 Pasal 1 Ayat 

1) adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas 

kekeluargaan. 

 

2.7.1. Landasan Koperasi 

Landasan koperasi Indonesia ialah : 

a) Landasan Ideal, Pancasila. Anggota koperasi harus meletakan sila – 

sila dalamPancasila yang juga merupakan falsafah Negara Indonesia 

ke dalam sifat,tujuan, dan aspirasinya. 

b) Landasan Struktural, UUD 1945. Berdasarkan pasal 33 ayat 1 

Undang –undang Dasar 1945 maka perekonomian koperasi harus 

disusun sebagai usahabersama berdasar atas azas kekeluargaan 

sehingga kemakmuran bersama atauanggota harus diutamakan diatas 

kepentingan individu. 
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c) Landasan Mental, setia kawan dan kesadaran berpribadi. 

Menunjukan adanya gotong royong dan kesadaran pribadi untuk 

memperkuat kemakmuran ekonomi. 

d) Landasan Operasional merupakan tata aturan kerja yang harus 

diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer 

dan karyawan koperasi dalam melakukan tugas masing-masing di 

koperasi. Landasan operasional koperasi berupa undang-undang dan 

peraturan-peraturan yang disepakati secara bersama. Berikut ini 

landasan operasional Koperasi Indonesia : 

(a) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. 

(b) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga 

(ART) Koperasi. 

 

2.7.2. Fungsi Koperasi 

Fungsi koperasi Indonesia ialah : 

a) Alat perjuangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

b) Alat pendemokrasian ekonomi nasional. 

c) Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. 

d) Alat untuk membina insan masyarakat untuk bersatu memperkokoh 

kedudukan ekonomi bangsa Indonesia. 

 

2.7.3. Azas Koperasi 

Badan usaha koperasi berdasarkan atas azas kekeluargaan dan azas gotong 

royong. 
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a) Azas kekeluargaan berarti, adanya kesadaran semangat bekerja sama 

dan tanggung jawab bersama. 

b) Azas gotong royong berarti adanya kesadaran untuk mengerjakan 

segalasesuatu oleh semua untuk semua di bawah pimpinan pengurus 

serta pemilikan para anggota. 

 

2.7.4.  Prinsip Koperasi  

Tata kehidupan dalam organisasi mengatur bagaimana hubungan di antara 

anggota dan pengurus koperasi.  Tata kehidupan ini secara prinsip diatur 

oleh prinsip-prinsip koperasi . Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 

5 merincikan terdapat 7 prinsip Koperasi Indonesia , yaitu : 

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding 

dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 

5. Kemandirian 

6. Pendidikan perkoperasian 

7. Kerjasama antar koperasi 

 

2.7.8   Jenis – jenis Koperasi 

A. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya: 

1. Koperasi Konsumsi, didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum 

sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang 
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dijual di koperasi harus lebih murah dibantingkan di tempat lain, 

karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. 

Contoh-contoh koperasi konsumen adalah kopkar/kopeg, Koperasi 

Pegawai Indosat (Kopindosat), KPRI adalah Koperasi Keluarga 

Guru Jakarta (KKGJ). 

2. Koperasi Jasa adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam 

bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang 

dipatok harus lebih renda dari tempat meminjam uang yang lain. 

Contoh koperasi jasa angkutan yang anggotanya para pemilik 

angkutan, yaitu Koperasi Wahana Kalpika (KWK). 

3. Koperasi Produksi, Bidang usahanya adalah membantu penyediaan 

bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu 

memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan 

memasarkannya hasil produksi tersebut. Semakin banyak jumlah 

penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat 

daya tawar terhadap suplier dan pembeli. Misalnya koperasi perajin 

tahu dan tempe (Kopti) dan koperasi pengrajin barang-barang 

seni/kerajinan (koprinka). 

 

B.  Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja : 

1. Koperasi Primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki 

anggota sebanyak 20 orang perseorangan. Contoh Koperasi Pasar 

Agung dan Koperasi Pasar Kemiri 
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2.  Koperasi Sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan 

badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang 

luas dibandingkan dengan koperasi primer. Contoh gabungan dari 

koperasi Pasar Agung, Pasar Kemiri, dan koperasi pasar yang ada 

di kota Depok. 

 

C. Jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya : 

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang memiliki 

usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani 

peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan 

mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. 

Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui 

rapat anggota. Contoh Kospin Jasa Pekalongan, KSP Kodanua, 

KSP Kowika Jaya, Jakarta dan KSP Arta Prima di Ambarawa, 

Magelang. 

2. Koperasi Serba Usaha (KSU) adalah koperasi yang bidang 

usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, 

unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga 

masyarakat, unit produksi, unit wartel. Contohnya KUD. 

3. Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya 

menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang 

dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot 

rumah tangga. Contoh kopkar dan koperasi pegawai (KPRI), serta 

KSU dan KUD. 
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4. Koperasi Produksi adalah koperasi yang bidang usahanya 

membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-

sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha 

dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan 

pemasaran. Contoh Koperasi Pengrajin Susu Bandung Selatan 

(KPBS). 

 

D. Jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya : 

1. Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang beranggotakan 

masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha 

ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Contoh Puskud Mina 

Lestari Jatim. 

2. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI),koperasi ini 

beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini 

bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan 

terutama meningkatkan kesejateraan para pegawai negeri 

(anggota). 

3. Koperasi Sekolah , memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu 

guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan 

usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku 

pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Keberadaan koperasi 

sekolah bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan 

sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi, 

kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran. 
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2.8 KOPERASI SIMPAN PINJAM 

Beberapa pengertian koperasi simpan pinjam ; 

 “Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang didirikan guna 

memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh 

pinjaman atas dasar kebaikanya” (Burhanuddin,2010). 

 “Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatanya untuk 

menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan simpan pinjam dari 

dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang 

bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya” (Rudianto,2009). 

 Pada dasarnya koperasi simpan pinjam menjalankan fungsi yang 

hamper sama dengn bank, yaitu menjalankan penggalian dana masyarakat 

dan menyalurkan kembali dan bentuk kredit pada masyarakat yang 

membutuhkan. Yang membedakan adalah bahwa koperasi simpan pinjam 

dimiliki bersama oleh anggotanya dengan hak dan kedudukan yang sama. 

Sedangkan bank dimiliki oleh sejumlah orang/badan sebagai pemegang 

saham, pengendalian dana dari masyarakat luas, namun hanya menyalurkan 

dana yang terhimpun kepada masyarakat yang mampu memenuhi 

persayaratan teknis bank. 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, suatu kegiatan 

penyimpanan dan penyediaan dana dari dan untuk anggota koperasi simpan 

pinjam, calon anggota koperasi simpan pinjamdan koperasi simpan pinjam 

lain berdasarkan kesepakatan simpan menyimpan dan pinjam meminjam 

atas dasar kebaikan. 


