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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Koperasi syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang bergerak di 

bidang pembiayaan, investasi dan simpan pinjam yang disesuaikan dengan 

prinsip-prinsip Islam. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Sinar 

Surya Batu yang berbasis syariah yaitu fasilitas simpan pinjam kepada 

anggotanya. Sistem pada koperasi tersebut belum terkomputerisasi dan 

prosedur simpan pinjam serta investasi seperti mengelolah data akun, 

melakukan pencatatan transaksi kas dan transaksi jurnal serta saat melihat 

laporan-laporannya masih dilakukan secara manual sehingga menjadi 

hambatan dalam kecepatan, kemudahan serta akurasi data yang ada. Dengan 

jumlah anggota yang cukup banyak dan sistem administrasi yang masih 

manual menimbulkan lambannya kinerja koperasi tersebut sehingga menjadi 

kurang efektif. 

Metode RAD(Rapid Application Development) merupakan pengembangan 

sistem yang mengutamakan kecepatan pengembangan melalui keterlibatan 

user dalam penggunaan 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. RAD melibatkan user dalam proses testing 

sehingga dapat memangkas proses pembangunan yang panjang untuk dapat 

deliver on schedule. Jika kebutuhan dipahami dengan baik, proses RAD 

memungkinkan tim pengembangan menciptakan sistem fungsional yang utuh 

dalam periode waktu yang sangat pendek. 

Dari permasalahan diatas, peneliti ingin memanfaatkan metode 

RAD(Rapid Application Development) sebagai panduan dalam membangun  

sebuah aplikasi sistem informasi simpan pinjam syariah berbentuk website. 

Data dalam sistem tersebut nantinya akan disimpan kedalam data storage 
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MySQL. Sehingga dari database tersebut dapat dilihat informasi data-data 

yang ada beserta laporannya sehingga kinerja para pegawai bisa lebih efektif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana mengkomputerisasi sistem koperasi simpan pinjam syariah 

dengan menggunakan metode RAD(Rapid Application Development)? 

 

1.3 Tujuan 

Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa tujuan diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengkomputerisasi sistem koperasi simpan pinjam syariah dengan 

menggunakan metode RAD(Rapid Application Development). 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan, yang menjadi batasan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Metode RAD(Rapid Application Development) sebagai panduan dalam 

membangun sistem terkomputerisasi untuk koperasi simpan pinjam 

syariah. 

2. Data pegawai, data akun, data nasabah dan data transaksi kas disimpan 

dalam data storage MySQL sehingga dapat melihat laporan dari transaksi 

kas atau laporan akun sesuai tanggal yang dimasukkan. 

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. 
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 Metodologi penelitian yang digunakan adalah:  

1. Tahap pengumpulan data dengan cara:  

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 RAD(Rapid Application Development), 

sistem informasi akuntansi syariah, framework Codeigniter dan 

database MySQL. 

 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

informasi selengkap-lengkapnya tentang koperasi simpan pinjam 

syariah. Wawancara juga diperlukan untuk mengetahui cara kerja 

sistem simpan pinjam syariah sehingga dapat diketahui kebutuhan 

dan keinginan user. Dari hal-hal tersebut dapat dibangun sebuah 

sistem informasi koperasi simpan pinjam syariah yang sesuai 

dengan kebutuhan user.  

 

c. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung 

proedur yang sedang berjalan pada saat ini dan permasalahan-

permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan alur simpan 

pinjam syariah oleh nasabah dan pegawai. Sehingga dapat 

diketahui kebutuhan user yang akan dimasukkan kedalam sistem 

simpan pinjam syariah. Dalam hal ini yang akan diamati antara 

lain mengenai teknologi informasi yang sedang digunakan, alur 

proses bisnis yang sedang berjalan dan sumber daya yang sudah 

ada. 
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2. Tahap pengembangan perangkat lunak. 

a. Analisis Kebutuhan Sistem  

 Tahap mengumpulkan kebutuhan secara lengkap kemudian 

menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi 

oleh aplikasi yang akan dibangun. Dalam tahap perancangan 

aplikasi ini menggambarkan proses berupa usecase untuk 

mengetahui fungsi-fungsi utama dalam sistem. 

  Didalam usecase diagram terdapat dua aktor yaitu admin 

dan pegawai. Admin dapat melakukan semua kegiatan pada sistem 

dan admin juga dapat melakukan pengolaan data dengan create, 

read, update dan delete(CRUD). Sedangkan pegawai hanya bisa 

melakukan create dan read saja pada transaksi kas, laporan 

transaksi kas serta laporan akun. 

 

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 sehingga akan memudahkan dalam mencari atau melihat 

informasi tentang data yang dicari serta memudahkan dalam 

melihat laporan. 

 Alur metode RAD(Rapid Application Development)  yang 

akan digunakan yaitu, brief analysis dan design merupakan tahap 

dimana user dan analyst melakukan pertemuan untuk 

mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan dari aplikasi atau sistem 

sehingga analyst dapat merancang design yang sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan sistem. Kemudian dari design tersebut 

dibuat prototype yang sesuai. Setelah prototype jadi kemudian 

diimplementasikan kedalam sistem. Setelah itu hasilnya diuji coba 

oleh user(proses testing). User dan developer melakukan 

pertemuan untuk memberikan komentar tentang sistem yang telah 

dibuat. Sistem kemudian akan diperbaiki dan dilakukan tahapan 
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secara berulang hingga sistem benar-benar sudah sesuai dan 

selesai. 

 

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 whitebox untuk 

memeriksa jalan sistem sudah sesuai atau belum dengan alur 

desain yang telah dibuat. Testing akan dilakukan setiap 

menyelasaikan satu step. Jika step awal sudah sesuai maka lanjut 

ke step berikutnya, tetapi jika step awal belum sesuai maka 

dilakukan analisa pada sistem sehingga bisa sesuai dengan yang 

diharapkan, begitu juga step berikutnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Hasil penelitian dan pembahasan ini di susun dalam beberapa bab, setiap 

bab memuat beberapa sub bahasan, dengan sistematika penulis sebagai 

berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan malalah, batasan 

masalah, tujuan tugas akhir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II : Landasan Teori 

 Bab ini berisi teori-teori dan prinsip-prinsip yang menunjang pembuatan 

tugas akhir, teori yang dibahas antara lain tentang sistem informasi akutansi, 

koperasi syariah, framework CodeIgniter dan data storage MySQL serta 

bagaimana mengkomputerisasi sistem akutansi koperasi syariah. 
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Bab III : Analisis dan Perancangan Sistem 

 Bab ini berisi tentang  desain sistem dari aplikasi yang akan dibuat.  

Bab IV : Implementasi dan Pengujian Sistem 

 Bab ini berisi implementasi dari desain program dan penjelasan mengenai 

cara penggunaan program. Setelah aplikasi jadi maka akan diuji apakah sistem 

berjalan sesuai dengan desain sistem yang telah dibuat. 

Bab V :  Penutup 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat digunakan untuk 

pengembangan program ke depannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


