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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi Sinar Surya adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di

bidang pembiayaan, investasi, simpanan dan semua kegiatan usaha yang halal,

baik dan bermanfaat serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa

riba, judi atau ketidakjelasan. Yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun

tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan Koperasi Sinar Surya dan

banyaknya transaksi yang terjadi, kebutuhan akan adanya program atau software

yang efisien, otomatis dan praktis tapi tetap akurat dan lengkap sesuai kebutuhan.

Pengolahan data nasabah yang dilakukan secara manual  membuat staf menjadi

bekerja terlalu lama. Selain hal tersebut, pembuatan laporan secara manual

membuat dokumentasi dari laporan tidak terlaksana dengan baik.

Metode Rapid Application Development (RAD) merupakan

pengembangan sistem yang mengutamakan kecepatan pengembangan melalui

keterlibatan user dalam penggunaann suatu rangkaian sistem, dimana rangkaian

tersebut berfungsi untuk suatu model prototype sistem yang lebih efektif. RAD

melibatkan user pada proses desain menyebabkan kebutuhan user dapat terpenuhi

dengan baik dan secara otomatis kepuasan user sebagai pengguna sistem semakin

meningkat. Jika kebutuhan dipahami dengan baik, proses RAD memungkinkan

tim pengembangan menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam periode

waktu yang sangat pendek.

Dari permasalahan diatas, maka peneliti mencoba untuk membuat aplikasi

yang bermanfaat, sederhana, dan tidak lupa memperhatikan user interface

(kemudahan bagi pemakai). Peneliti ingin memanfaatkan metode RAD sebagai
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panduan dalam membangun  sebuah aplikasi sistem informasi simpan pinjam

syariah berbentuk website. Oleh karena itu peneliti mengambil judul: “Sistem

Informasi Simpan Pinjam Syariah Untuk Modul Transaksi Jurnal

Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD) (Studi Kasus:

Koperasi Sinar Surya Batu)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan

masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

a. Bagaimana mengimplementasi sistem Koperasi Simpan Pinjam Syariah

yang terkomputerisasi dengan menggunakan metode RAD?

1.3 Tujuan

Dalam penulisan tugas akhir ini tujuannya adalah sebagai berikut:

a. Mengimplementasikan sistem informasi dengan menggunakan metode

RAD dan data storage MySQL.

1.4 Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan pembahasan, yang menjadi batasan dalam

penelitian ini adalah :

1. Metode RAD sebagai panduan untuk membangun system terkomputerisasi

untuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah.

2. Data nasabah, transaksi kas, transaksi jurnal otomatis, dan laporan akan

disimpan dalam data storage MySQL.

3. Sistem dibangun dengan menggunakan framework Codeigniter.

1.5 Metodologi

Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dari

mulai perumusan masalah sampai pada kesimpulan, yang membentuk sebuah alur

yang sistematis sebagai pedoman penelitian agar hasil yang dicapai tidak

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.



3

Metodologi penelitian yang digunakan adalah:

1.5.1. Tahap Pengumpulan Data

Dalam pembuatan prototype dari metode RAD ini dibutuhkan data-

data pendukung yang diperoleh dengan metode pengumpulan data.

Metode – metode yang digunakan yaitu:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu studi data yang dilakukan melalui

penelusuran literature atau buku-buku referensi pendukung sebagai

landasan berfikir atau teori dan dari data-data statistik yang di dapat

sebagai input sistem. Studi yang dilakukan meliputi studi tentang metode

Rapid Application Development (RAD), framework Codeigniter dan

database MySQL.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan tanya

jawab yang dikerjakan secara sistematis. Wawancara dilakukan dengan

tanya jawab langsung dengan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Kota Batu. Wawancara yang dilakukan meliputi tentang masalah yang

dihadapi disana, kebutuhan dari system yang akan dibangun dan alur dari

program.

c. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis

terhadap masalah – masalah yang ada. Dalam hal ini observasi dilakukan

dengan langsung datang ke lokasi tersebut, sehingga dapat memperoleh

kelengkapan data yang diperlukan.

1.5.2. Tahap Pengembangan Perangkat Lunak

a. Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap mengumpulkan kebutuhan secara lengkap kemudian

menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh
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aplikasi yang akan dibangun. Dalam tahap perancangan aplikasi ini

menggambarkan proses berupa usecase untuk mengetahui fungsi-fungsi

utama dalam sistem.

b. Perancangan Sistem

Didalam website nantinya akan ada menu-menu yang dibutuhkan

oleh user untuk memasukkan data sesuai kebutuhan. Data-data tersebut,

nantinya akan disimpan didalam data storage MySQL Peneliti akan

memanfaatkan metode RAD sebagai panduan dalam membangun  sebuah

aplikasi sistem informasi simpan pinjam syariah berbentuk website ini.

c. Implementasi Sistem

Tahap implementasi hasil perancangan sistem ke dalam kode-kode

dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan

berdasarkan perancangan sistem yang telah dilakukan sebelumnya.

d. Pengujian Sistem

Tahap menggabungkan unit-unit program kemudian diuji secara

keseluruhan untuk menentukan keberhasilan perangkat lunak. Pengujian

akan dilakukan dengan cara pengujian whitebox untuk memeriksa jalan

sistem sudah sesuai atau belum dengan alur desain yang telah dibuat, dan

testing dilakukan setiap menyelesaikan step menu.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terbagi menjadi:

BAB I  : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan langkah awal dari penelitian yang akan

dilakukan. Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah

penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian yang digunakan dan

sistematika penulisan laporan.



5

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori yang melandasi penelitian yang

dilakukan oleh penulis, sehingga dapat menjadi referensi dari sistem yang

akan dibangun.

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini akan dijelaskan analisa dan perancangan sistem dari Sistem

informasi simpan pinjam syariah untuk modul transaksi jurnal Koperasi Sinar

Surya Batu.

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini berisi tentang pembuatan aplikasi dari perancangan sistem yang telah

dibuat pada bab III serta pengujian sistem secara white box.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang telah dibuat serta saran untuk

kepentingan pengembangan lebih lanjut.


