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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Koperasi adalah kekuatan penting dalam segi ekonomi yang mendorong 

tumbuhnya perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1992 tentang perkoperasian, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan 

kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat yang merata. 

Dalam permasalahan ini sistem pengolahan data simpan pinjam serta 

pengolahan data angsuran pada koperasi masih diketemukan ketidak efisienan 

serta kurang efektif dalam pelaporan dan perhitungannya. 

Koperasi KPRI “SENADA” Serbaguna Departement Agama didirikan pada 

tanggal 30 Mei 1967 yang sudah memiliki badan hukum dengan nomer 03A/BH/II9-

69. Koperasi KPRI “SENADA” Serbaguna Departement Agama telah berkembang 

dan memiliki anggota 439, sehingga skala pengolahanan transaksi simpan-pinjam dan 

pengolahan penjualan barang sudah cukup besar, sehingga  penulis ingin melakukan 

penelitian dengan membangun aplikasi sistem informasi web berbasis client-server, 

dimana aplikasi ini memiliki 2 akses utama, yaitu admin (pengurus koperasi) dan user 

(anggota), admin yaitu pengurus koperasi yang memiliki kewenangan dalam 

mengolah aplikasi dan transaksi koperasi secara terkomputerisasi dan otomatis, 

seperti pembuatan kartu anggota, pembuatan laporan simpan-pinjam dan tagihan 

anggota, serta profit harian dan bulanan. Pada akses user yaitu anggota, anggota 

memiliki kewenangan dalam memonitoring data transaksi simpan-pinjamnya berupa 

data tabungan dan tagihan dimanapun dan kapanpun, sehingga lebih mudah  dan 

cepat. Aplikasi sistem informasi dibangun menggunakan bahasa pemograman PHP, 

karena pemograman PHP cocok digunakan untuk membuat aplikasi berbasis web 

dengan baik dan handal, sedangkan media penyimpanannya, menggunakan MYSQL, 

sehingga data-data vital koperasi dapat tersimpan secara baik dan aman, tanpa adanya 

kekuatiran kerusakan dan kehilangan data, yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu. 
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1.2.Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, dapat dimbil beberapa rumusan masalah pada tugas 

akhir ini, yaitu: 

1. Bagaimana membangun sistem informasi koperasi pada KPRI “SENADA” 

Serbaguna Departement Agama yang dapat memudahkan pengolahan dalam 

transaksi simpan-pinjam, permohonan pinjaman, dan data anggota? 

2. Bagaimana membangun sistem informasi koperasi pada KPRI “SENADA” 

Serbaguna Departement Agama yang dapat memudahkan dalam mengolah 

laporan transaksi simpan-pinjam dan laporan tagihan anggota? 

3. Bagimana membangun sistem informasi koperasi pada KPRI “SENADA” 

Serbaguna Departement Agama berbasis web yang dapat terintegrasi secara 

client-server? 

4. Bagaimana membangun sistem informasi koperasi pada sisi user (anggota) 

agar dapat memudahkan anggota dalam memonitor laporan laporan data 

transaksi simpan-pinjam, proses pengajuan pinjaman, serta tagihan secara 

online? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada tugas akhir ini adalah  

1. Sistem informasi koperasi pada KPRI “SENADA” Serbaguna Departement 

Agama yang dibangun untuk mengolah transaksi simpan-pinjam, pengajuan 

pinjaman, dan data anggota. 

2. Sistem informasi koperasi pada KPRI “SENADA” Serbaguna Departement 

Agama yang dibangun dapat memberikan kemudahan dalam mempercepat 

proses pengolah laporan yaitu seperti pembuatan laporan transaksi simpan-

pinjam dan laporan tagihan anggota. 

3. Sistem informasi koperasi pada KPRI “SENADA” Serbaguna Departement 

Agama yang dibangun terintegrasi client-server, sehingga komunikasi antar 

user dapat berjalan lebih mudah. 

4. Memberikan kemudahan bagi anggota dalam memonitor laporan data 

transaksi simpan-pinjam, proses pengajuan pinjaman, serta tagihan secara 

online. 
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1.4. Batasan Masalah 

  Batasan masalah pada Tugas akhir ini bertujuan agar pembahasan tidak keluar 

dari penelitian yang penulis ambil, batasan masalah adalah sebagai berikut:  

1. Aplikasi sistem informasi yang dibangun dalam bentuk website 

menggunakan pemograman PHP dan database MYSQL. 

2. Sistem informasi koperasi yang dibangun meliputi transaksi simpanan dan 

transaksi pinjaman, pembuatan kartu anggota koperasi, layanan angsuran 

pinjaman, laporan transaksi barang, laporan transaksi simpan-pinjam, dan 

pengajuan pinjaman. 

3. Tidak melakukan perhitungan SHU (Sisa Hasil Usaha). 

4. Aplikasi dibangun menjadi 2 bagian akses, yaitu admin yang dikelolah oleh 

pengurus koperasi dan akses user yang diakses oleh anggota. 

1.5. Metodologi Penelitian 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan berbagai 

metodologi, antara lain: 

a) Studi Literatur 

Bertujuan mempelajari teori-teori dengan membaca beberapa buku, paper, 

jurnal, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diambil 

khususnya kajian mengenai sistem informasi website. 

b) Analisa Kebutuhan Sistem 

Analisa yang dibutuhkan meliputi analisa kebutuhan perangkat lunak dan  

perangkat keras, analisa kebutuhan sistem, dan analisa kebutuhan proses. 

c) Perancangan Sistem 

Perancangan sistem pada tugas akhir ini menggunakan perangkat pemodelan 

logik seperti membuat diagram konteks yang menggambarkan hubungan 

sistem dengan lingkungan, membuat diagram alir yang merupakan bentuk 

lebih detail dari diagram konteks, membuat desain pembuka, main menu, 

input output dan berdasarkan algoritma dan pemrograman dengan yang sudah 

dibuat. 
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Gambar 1.1. Sistem Informasi Koperasi 
 

Sistem informasi koperasi secara garis beras terbagi menjadi 2 bagian akses, 

yaitu bagian akses anggota dan akses petugas admin. Anggota, memiliki aktifitas 

secara real untuk melakukan request pinjaman dan melakukan simpan pinjam 

yang ditangani oleh bagian unit simpan pinjam, kemudian anggota juga dapat 

melakukan pembelian barang pada bagian seksi toko. Pada aktifitas anggota 

secara sistem, bagian unit simpan-pinjam dan bendahara akan memberikan report 

tagihan atas pinjaman dan report simpanan yang sudah dilakukan. Secara garis 

besar, aktifitas anggota dan tugas dari pengurus koperasi adalah sebagai berikut: 

a. Anggota  

- Request pinjaman dan penangguhan pinjaman (USP). 

b. Unit Simpan-Pinjam 

- Mengurus proses pembayaran kredit pinjaman dan penangguhan 

pinjaman. 

- Mengurus simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. 

- Memberikan report tagihan pinjaman pada anggota. 

- Memberikan report transaksi simpanan wajib, simpanan pokok, dan 

simpanan sukarela. 

c. Bendahara 

- Mencairkan dana. 

- Menyetujui dan menvalidasi request pinjaman anggota dan penangguhan. 

- Memonitor aktifitas transaksi pinjaman dari unit simpan-pinjam dan seksi 

barang. 

- Memonitor dana masuk dan keluar atas konfirmasinya sebelumnya. 
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d. Seksi Barang 

- Entri data barang tersistem. 

- Men-suplay barang untuk koperasi. 

- Memonitor stok barang. 

e. Ketua Koperasi 

- Mengolah account pengurus koperasi. 

- Memonitor aktifitas sistem pengurus koperasi seperti aktifitas penanganan 

transaksi simpan-pinjam dan tagihan yang dilakukan oleh bagian seksi 

toko dan unit simpan-pinjam. 

- Mengolah data anggota termasuk pendaftaran anggota. 

d) Implementasi Sistem 

Implementasi sistem merupakan penerapan rancangan sistem yang telah 

dibuat ke dalam bahasa pemograman PHP dan menggunakan database 

MYSQL serta sistem client server yang digunakan untuk men-support 

pembangunan sistem informasi website berbasis client-server pada koperasi 

KPRI “SENADA”. 

e) Pengujian 

Pengujian menguji sistem secara keseluruhan apakah aplikasi yang telah 

dibuat dapat berjalan dengan benar dan sesuai dengan tujuan ingin dicapai. 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Penulisan tugas akhir ini dengan judul pembangunan sistem informasi 

koperasi berbasis clint-server pada KPRI “SENADA” Serbaguna Departement 

Agama yang memiliki alur penyusunan sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, batasan 

masalah, metodologi, serta sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori mengenai pembangunan sistem 

informasi koperasi berbasis clint-server pada KPRI “SENADA” Serbaguna 

Departement Agama. 
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BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bagian ini berisi tentang analisa-analisa pendukung pembuatan sistem, rancangan-

rancangan untuk membuat aplikasi ini termasuk UML (Unified Modelling 

Language) dan flowchart program, serta perancangan antar muka program. 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bagian ini berisi implementasi dari perancangan yang dibuat sebelumnya, 

pembuatan program serta desain form aplikasi dan implementasi hasil pengujian. 

BAB V. PENUTUP 

Bagian ini berisi kesimpulan yang telah diperoleh dari ringkasan hasil 

implementasi dan pengujian yang tidak terlepas dari tujuan pembuatan aplikasi. 

Sedangkan saran tentang usulan-usulan terhadap penyelesaian lebih lanjut 

terhadap perbaikan aplikasi. 


