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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya tingkat perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan 

masyarakat tidak terlepas dari peran serta suatu badan usaha. Badan usaha yang 

tidak sehat atau bekerja kurang baik, kurang mampu memberikan kontribusi 

dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Sebaliknya, Badan usaha 

yang sehat dan bekerja secara maksimal tentu dapat meningkatkan perekonomian 

dan mampu mewujudkan kesejahteraan tersebut. Badan usaha yang di maksudkan 

dapat berupa suatu badan usaha formal pemerintahan atau badan usaha bersama 

kemasyarakatan. 

Koperasi adalah kumpulan orang–orang atau badan hukum yang bertujuan 

untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan 

anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya 

dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip – 

prinsip koperasi. Dimana sesuai dengan pengertian koperasi itu sendiri yang 

terdapat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang 

mengatakan bahwa :badan usaha yang beranggotakan orang–orang atau badan 

hokum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan 

(ICA  dalam bukunya “The Cooperative Principles” karangan P.E. Weraman).  

Rakyat Indonesia bercita-cita membangun ekonomi nasionalnya yang akan 

membawa kemakmuran serta kesejahteraan tidak hanya untuk satu dua orang atau 

satu golongan saja,  akan tetapi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh 

lapisan masyarakat. Rakyat Indonesia sudah bertekad bulat untuk mewujudkan 

demokrasi ekonomi.  Koperasi harus menjadi gerakan rakyat indonesia  yang 

dijiwai oleh demokrasi ekonomi untuk membawa kemakmuran serta kemajuan 

bersama.  Koperasi  Indonesia  harus menjadi soko  guru  ekonomi nasional 

Indonesia yang akan membawa hari esok yang sejahtera dan bahagia bagi seluruh 

rakyat indonesia.  Dan  telah menjadi keyakinan  di  kalangan kaum perintis 

Kemerdekaan  Indonesia  yang  antara  lain  dipelopori oleh  Bung  Hatta, 
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Proklamator, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Koperasi 

Indonesia,  bangsa  Indonesia  hanya dapat mengangkat dirinya dari lumpur 

kemiskinan, dari tekanan hidup dan dari hisapan kaum modal, jikalau ekonomi 

rakyat Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan Koperasi.  

Oleh karena itu keberadaan koperasi hendaknya dapat menjadi alat untuk 

membangun ekonomi nasional,  dan koperasi mampu membawa kemakmuran 

serta kesejahteraan tidak hanya untuk satu dua orang atau satu golongan saja, akan 

tetapi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia 

sesuai dengan tujuan koperasi dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 

Tentang Perkoperasian  yang  berbunyi  “Koperasi bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus 

bagian  yang  tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional  yang 

demokratis dan berkeadilan”. 

Dinas Koperasi dan UMKM merupakan salah satu lembaga atau instansi 

pemerintah yang berada di setiap daerah di wilayah Indonesia salah satunya 

adalah Nusa Tenggara Barat. Dinas Koperasi dan UMKM ini mempunyai tugas 

melaksanakan sebagia nurusan pemerintahan yaitu bidang koperasi dan usaha 

kecil dan menengah, bidang pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah, 

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, 

kepegawaian dan persandian.Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Koperasi dan 

UMKM mempunyai fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi 

dan usaha mikro, kecil, dan menengah, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas, pengelolaan ketatausahaan 

dinas, dan  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Saat ini para anggota koperasi dan UMKM pada umumnya masih 

melakukan transaksi secara manual melalui tatap muka secara langsung ataupun 

melalui telpon dan kesulitan lain yang terjadi pada dinas koperasi dan UMKM 

adalah dalam proses pendataan anggota dan pengumpulan laporan pada dinas 

koperasi & UMKM yang masih dilakukan secara manual, kecepatan penyampaian 

informasi dan akses datapun menjadi terhambat karena kurang mendukungnya 

sistem informasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UMKM. 
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Berdasarkan permasalahan di atas, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 

Nusa Tenggara Barat membutuhkan sebuah sistem informasi yang mampu 

memberikan kemudahan dalam hal pengolahan data dan mendapatkan informasi-

informasi yang dibutuhkan oleh para anggota pada Dinas Koperasi dan UMKM 

karena dengan menggunakan sistem informasi dapat membantu kinerja dari dinas 

koperasidan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Inti dari sistem informasi 

adalah sekumpulan proses yang melakukan pengubahan data mentah menjadi 

informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Dalam piramida 

perusahaan terdapat tiga tingkatan pengolahan data menjadi suatu informasi, yaitu 

pertama, tingkat transaksi merupakan pengadaan data mentah, kedua tingkat 

konsolidasi yang mengumpulkan semua data dari berbagai sumber menjadi 

sebuah database perusahaan, dan yang terakhir adalah tingkat peringkasan, pada 

tahap ini dilakukan pengolahan data menjadi informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan manajemen.  

Kebutuhan dari Dinas Koperasidan UMKM Nusa Tenggara Barat adalah 

suatu sistem informasi yang bisa diandalkan dalam halkecepatan akses dan 

keakuratan data, agar sebagian besar aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh 

Bagian Sub Dinas Bina Program dapat terakomodasikan di sistem informasi 

tersebut. Berdasarkan permasalahan yang udah di paparkan diatas maka penulis 

mengusulkan adanya perubahan sistem lama kedalam sistem informasi yang baru 

dengan teknologi informasi berbasis web. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem informasi pengolahan data 

pada dinas koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Barat. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulisa dalah 

menghasilkan sistem informasi pengolahan data pada dinas koperasi dan UMKM 

Nusa Tenggara Barat secara terintegrasi berbasis web. 
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1.4 Batasan Masalah 

Karena sistem ini mencakup prosedur yang cukup luas serta sesuai dengan judul 

tugas akhir ini, untuk itu penulis perlu membatasi masalah yang akan dibahas 

dalam laporan ini, batasan tersebut antara lain: 

1. Pembuatan sistem informasi pengolahan data dinas koperasi dan UMKM ini 

menggunakan HTML, PHP, Java Script, dan CSS  dengan format 

penyimpanan My SQL sebagai databasenya. 

2. Aplikasi ini hanya digunakan pada Dinas koperasi dan UMKM Nusa 

Tenggara Barat. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Memberikan kemudahan bagi penulis, petugas atau Karyawan untuk 

mengolah data dan transaksi lainnya.  

2. Mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi secara efektif melalui sebuah 

aplikasi  yang dibangun. 

3. Menambah pengetahuan, pengalaman serta pengamatan sebuah sistem yang 

berjalan saat ini pada Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Barat 

sebagai refrensi dasar untuk memeprbaik isistem yang berjalan pada saat ini. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode berasal dari bahasa Yunani methodos yang berarti cara atau jalan 

yang ditempuh. Adapun pengertian dan definisi metode menurut Almadk (1993) 

adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap, penemuan, pengesahan 

dan penjelasan kebenaran. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis 

mengenai berbagai berbagai masalah yang pemecahan memerlukan pengumpulan 

dan penafsiran fakta-fakta (David H. Penny). Metode penelitian merupakan cara 

utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban 

atas masalah yang diajukan (Nasir 1988). 

1.6.1 WawancaradanStudiPustaka 

Pada bagian ini dilakukan wawancara yang digunakan untuk mencari fakta 

yang ada dilapangan sebagai sarana pemantapan perumusan masalah serta 
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dilakukan kajian dan pemantapan materi yang akan digunakan seperti, HTML, 

PHP, Java Script, dan CSS  dengan format penyimpanan My SQL sebagai 

databasenya. 

1.6.2 Requirement 

Pada tahapan ini mendefinisikan segala kebutuhan sistem yang 

dikembangkan. 

1.6.3 Planning 

Dalam tahapan ini akan ditentukan estimasi stories, prioritas dan iterasi 

dari kebutuhan sistem yang telah didapat pada tahap requirement. 

1.6.4 Implementasi 

Dalam tahapan ini berisi pembuatan program computer dan implementasi 

program keBagian Sub Dinas Bina Program, disertai dengan tampilan program. 

1.6.5 Pengujian 

Dalam tahapan ini, dilakukan proses pengujian terhadap aplikasi yang 

telah dibuat. Pengujian terhadap sistem adalah dengan menggunakan metode 

Blackbox, yaitu pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional sistem. 

Pengujian dilakukan sejak awal proses pengembangan sistem. Pengujian dengan 

metode Blackbox dilakukan bertujuan untuk menemukan kesalahan dalam fungsi-

fungsi yang tidak benar, kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data dan 

kesalahan terminasi. Pengujian dengan metode Blackbox dilakukan pada awal 

sistem dibuat. 

1.6.6 Penyusunan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-tahap 

sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian 

serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan  

Penyusunan tugas akhir ini, Penulis bagi dalam beberapa bab yang secara 

singkat dapat dijelaskansebagaiberikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas mengenai hal-hal yang menjadi landasan dalam pengerjaan 

tugas akhir yang berkaitan dengan latar belakang dan perumusan masalah, batasan 

batasan dalam pengerjaan, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi dalam 

penelitian serta sistematika penelitian. 

BAB II DASAR TEORI 

Dalam bab ini akan membahas tinjauan pustaka dan landasan teori yang berkaitan 

dengan masalah perancangan atau perencanaan yang dilakukan. 

BAB III METODE PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang perancangan usulan yang meliputi perancangan Sub 

Sistem, Analisis Sistem, Desain Sistem dan Implementasi. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang implementasi dan pengujian sistem yang dirancang 

dengan menggunakan PHP dan database Msql. 

BAB VKESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan yang 

didasarkan pada bab I dan saran dari penulis untuk pengembangan sistem ini 

kedepannya. 

 


