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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.   Latar Belakang Masalah 

Dunia perbankan sekarang telah berkembang dengan pesat. Banyak 

bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang didasarkan pada azas 

koperasi. Sebagai contoh Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba 

Usaha (KSU) dan sebagainya. 

Masyarakat sudah mulai mengenal banyak sistem perbankan yang 

diterapkan oleh lembaga-lembaga keuangan. Bagi kelompok muslim, pilihan 

lembaga keuangan biasanya jatuh pada lembaga keuangan yang menerapkan 

sistem syariah. Banyak lembaga keuangan syaria’ah yang telah berdiri 

semisal BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) dan  bank syari’ah.  

Lembaga keuangan yang memiliki aset yang banyak, tentunya akan 

memilih untuk memperluas area kerja mereka, sehingga perlu didirikannya 

beberapa kantor cabang. Tetapi akan menjadi sebuah permasalahan ketika 

proses yang dilakukan di kantor cabang tidak dapat terkontrol dari kantor 

pusat. Oleh karena itulah, perlu adanya sebuah sistem keuangan yang mampu 

mengintegrasikan aset yang dimiliki di kantor pusat dan seluruh kantor 

cabang, tidak terkecuali lembaga keuangan syari’ah.  

Oleh karena itu, sistem informasi keuangan syari’ah diperlukan agar 

seluruh aktifitas keuangan diseluruh area kerja dapat termonitor oleh kantor 

pusat, sehingga dapat menekan angka kesalahan transaksi. Pada kasus ini, 

penulis telah membuat sebuag sistem informasi perbankan syariah 

multiplatform yang telah digunakan oleh Baitut Tamwil Muhammadiyah 

“Surya Amanah” Jombang.  

1.2.   Rumusan Masalah 

Sistem Informasi Perbankan syariah ini dapat dirimuskan: 

1. Bagaimana membuat sistem informasi perbankan syariah berbasis 

multiplatform? 
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2. Bagaimana mengintegrasikan seluruh transaksi di client (kantor cabang) 

dengan server (kantor pusat)? 

3. Bagaimana agar agar server dan client dapat berkomunikasi dan berkirim 

dokumen penunjang transaksi keuangan?  

 

1.3.  Batasan Masalah 

1 Sistem ini dibuat dengan bahasa java 

2 Sistem ini hanya menangani transaksi keuangan syariah 

3 Sistem ini memiliki fitur kirim, terima pesan serta mampu menyisipkan 

lampiran 

4 Sistem ini tidak menangani masalah jurnal akuntansi 

1.4.  Tujuan 

1. Membuat sistem informasi perbankan syariah berbasis multiplatform. 

2. Membuat sistem informasi perbankan syariah yang memliki fitur kirim 

dan terima pesan serta mempu mengirimkan lampiran dokumen. 

3. Mengintegrasikan aset dan transaksi di seluruh kantor cabang  atau client. 

1.5.  Methodelogi penyelesaian masalah. 

Dalam perancangan perangkat lunak dikenal berbagai metode yang 

digunakan untuk merancang perangkat lunak, diantaranya adalah Unified 

Process Methodelogi yang merupakan metode perancangan yang berorientasi 

objek. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Pendahuluan. 

Tahap identifikasi awal merupakan tahap pengumpulan informasi untuk 

menentukan, mengidentifikasi dan merumuskan masalah meliputi: 

� Identifikasi Masalah. 

Langkah awal dalam membuat program ini adalah mengidentifkasi apakah 

permasalahan yang terjadi sehingga nantinya dapat dipecahkan melalui 

penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, masalah yang harus diidentifikasi 

adalah bagaimana penerapan teknologi JAVA pada sistem informasi 

perbankan syari’ah 

 

. 
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� Penetapan Tujuan Penelitian. 

Setelah perumusan permasalahan yang ingin diselesaikan, selanjutnya 

menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan sistem agar meiliki 

arah dan sasaran yang tepat. 

� Studi Pustaka. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapat  pengetahuan dan informasi mengenai 

teknologi yang akan diterapkan dan bagaimana penerapannya. 

2. Analisa Sistem. 

Pada aliran kerja ini kegiatan utama yang dilakukan adalah melakukan 

penggambaran diagram.  

Berikut kegiatan yang akan dikerjakan ditahap ini: 

� Functional Modeling. 

Kegiatan utama dalam functional modelling adalah manuliskan semua 

skenario untuk use case yang sudah dibuat. 

� Class Modeling. 

Menentukan class dan juga atributnya yang akan digunakan dan juga 

hubungan antara class yang satu dengan yang lain. 

� Behavior Modeling. 

Menentukan operasi-operasi internal yang terjadi dalam class. Aliran message 

(pesan) antar objek dan kegiatan dinamik yang lain. 

3. Desain Sistem. 

Kegiatan utama pada aliran kerja ini adalah menentukan operasi-operasi yang 

ada pada setiap class dan pada tahap ini juga ditentukan bahasa pemrograman 

yang dipakai. Secara umum desain sistem pada pembuatan sistem  ini adalah 

penerapan fitur-fitur yang telah disediakan JAVA untuk pembuatan sistem 

Informasi perbankan syari’ah. 

4. Implementasi Sistem. 

Kegiatan utama pada aliran ini adalah mengimplementasikan semua desain 

yang sudah ditentukan dengan bahasa pemrograman yang sudah dipilih. 

5. Testing Sistem. 

Kegiatan utama pada aliran kerja ini adalah melakukan tes kepada semua 

modul atau komponen yang sudah diimplementasikan. 
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6. Pembuatan Laporan. 

Tahapan akhir dari pembuatan sistem  ini adalah penarikan kesimpulan atas 

kesekuruhan hasil yang diperoleh dari langkah-langkah yang telah dilakukan. 

Dimana penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan 

yang ada.  

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang penulis lakukan dalam pembuatan laporan Tugas 

Akhir  ini adalah: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang pemilihan judul, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan yang penulis ingin capai, 

metodologi penyelesaian masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis akan membahas teori dari pustaka-pustaka yang penulis 

gunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 

BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini penulis akan menunjukkan Software Recuirement Spesification 

(SRS), dokumentasi sistem yang digunakan dalam pembuatan Sistem 

Informasi Perbankan Syari’ah dan analisa kelayakan proyek pada sub bab 

terakhir. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Pada bab ini penulis akan membahas tentang progressyang dilakukan kepada 

BTM Surya Amanah Jombang yang telah dibuat disertai dengan Point 

perbaikan serta dokumenasi aplikasi.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis menyampaikan kesimpulan dari hasil kerja sistem ini dan 

memberikan saran untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. 

 

 

 


