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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, Batasan permasalahan, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Koperasi merupakan badan usaha yang berdiri sebagai penggerak ekonomi 

rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Undang – Undang nomor  25 

tahun 1992 tentang pokok-pokok  perkoperasian bahwa koperasi sebagai organisasi 

ekonomi rakyat yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umunya, serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan 

makmur berlandaskan Pacasila dan UndangUndang Dasar 1945 [1]. 

Di Indonesia usaha koperasi berperan besar dalam perkembangan ekonomi 

masyarakat terutama golongan menengah kebawah. Ada banyak macam koperasi 

yang berkembang di Indonesia diantaranya yaitu: koperasi simpan pinjam, koperasi 

serba usaha, koperasi konsumsi dan  koperasi produksi. Dengan adanya koperasi 

yang melayani simpan pinjam, masyarakat dengan mudah mendapatkan modal 

guna mengembangkan usaha yang dimilikinya.  

Saat ini di Kabupaten Ngawi banyak koperasi yang tidak aktif disebabkan 

oleh berbagai hal diantaranya kepengurusan, keuangan, kegiatan, serta sarana dan 

prasarana yang dimiliki tidak stabil. Menurut Kepala Dinas Koperasi, UKM, 

Perindustrian Ngawi, Sofyan, yang dikutip dari media elektronik republika 

mengatakan "Alasannya mungkin banyak. Di antaranya karena kepengurusan yang 

berjalan tidak optimal sesuai aturan berlaku"[2]. 

Koperasi simpan pinjam “Bina Usaha” adalah koperasi yang melayani 

simpan pinjam uang bagi masyarakat yang membutuhkanya. Koperasi “Bina 

Usaha” berdiri sejak tahun 2015 di kabupaten Ngawi Provinsi Jawa timur. Sejak 

berdiri tahun 2015 Koperasi ini sudah memiliki 23 Pegawai yang terdiri dari 

berbagai posisi, diantaranya Marketing, Kepala Lapangan, Customer Service, 

Teller. Koperasi ini sudah menyebar hingga 4 kecamatan di kabupaten Ngawi 

sehingga anggota serta nasabahnya sejumlah sekitar 500-600. Akan tetapi Koperasi 
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ini masih menggunakan cara manual dengan Microsoft excel untuk 

mendokumentasikan semua data yang berhubungan dengan aktifitas koperasi 

tersebut, dari data keanggotaan hingga data simpan pinjam. Sehingga data yang 

dimiliki oleh koperasi “Bina Usaha” rawan hilang. Selain rawan hilang, proses yang 

dilakukanpun kurang efisien karena belum adanya sistem yang terintegrasi mulai 

dari input data, pengolahan data hingga pembuatan laporan sehingga memperlama 

proses pekerjaan.  

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis ingin melakukan 

penelitian dengan membuat sistem informasi koperasi simpan pinjam dan akuntasi 

di koperasi “Bina Usaha”. Sistem yang akan dibuat dilengkapi dengan fitur yang 

dibutuhkan oleh koperasi “Bina Usaha” (mulai dari manajemen nasabah, karyawan, 

investor, asset barang, cetak buku tabungan, transaksi simpan pinjam, transaksi 

akuntansi, pembuatan laporan, dan fitur akuntansi). Sistem ini diharapkan dapat 

mempermudah pegawai koperasi dalam melakukan transaksi yang berhubungan 

dengan simpan pinjam dan akuntansi. 

Dalam pengerjaannya, penulis akan menggunakan model pengembangan 

waterfall dikarenakan sebelumnya tidak ada sistem informasi dikoperasi tersebut, 

Dengan menggunakan model pengembangan waterfall penulis mendapatkan 

gambaran secara jelas dari sistem yang akan dibangun karena dari awal sudah 

dijelaskan dengan terperinci tentang alur sistem yang akan dibangun. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang & membangun sistem informasi koperasi simpan pinjam 

& akuntansi dengan menggunakan model pengembangan waterfall? 

b. Bagaimana user dapat memahami fungsionalitas dan interface sistem informasi 

koperasi simpan pinjam & akuntansi yang dibangun? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membangun sistem koperasi 

simpan pinjam dengan menggunakan metode Waterfall dan juga membangun 

sistem informasi koperasi simpan pinjam yang mencakup akuntansinya sehingga 

lebih mudah untuk melihat laporan keuangan dari koperasi tersebut. Diharapkan 
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dengan adanya sistem informasi ini, user dapat melihat laporan transaksi setiap 

harinya sehingga dapat mengetahui alur uang keluar-masuk yang bermanfaat untuk 

keberlangsungan koperasi tersebut. 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Sistem ini berupa aplikasi berbasis web dengan menggunakan framework Code 

Igniter dengan pola HMVC yang dibangun menggunakan bahasa perograman 

PHP. 

b. Dalam bidang simpan pinjam meliputi transaksi penerimaan, transaksi 

pengeluaran, melihat laporan transaksi dan mencetak laporan.  

c. Untuk sistem akuntansi keuangan meliputi transaksi akuntansi, kode akun, 

jurnal, buku besar, neraca dan laba rugi. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis akan menggunakan metode 

waterfall. Metode waterfall adalah metode pengembangan sistem perangkat lunak 

yang sisitematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat dan kemajuan sistem 

sampai pada analisis, desain, kode dan test [3]. Alur dari metode waterfall 

dijelaskan pada gambar dan penjelasan di bawah ini : 

 

Gambar 1.1  Metode Waterfall 

a. Analisa kebutuhan sistem 

Pada tahap ini penulis melakukan penggalian informasi mengenai fungsi 

serta kebutuhan kebutuhan sistem dengan cara mewawancarai pemilik koperasi 

yang dalam hal ini mengetahui sistem yang seperti apa yang ingin dikembangkan. 

Selain itu penulis juga meminta contoh laporan koperasi guna mempermudah dalam 

medesain sistem. Untuk akuntansi karena lebih kompleks penulis diberikan buku 

tentang akuntansi dasar untuk dipelajari lebih dalam oleh pihak koperasi. 
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b. Desain sistem 

Tahap desain sistem adalah  tahap yang dilakukan menentukan perangkat 

keras(hardware) dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan 

arsitektur sistem secara keseluruhan. Pada tahap ini sistem akan didesain untuk 

mempermudah kegiatan yang ada dikoperasi. Dalam tahap ini hasil yang didapat 

adalah arsitektur sistem, spesifikasi minimal perangkat yang bisa menggunakan, 

use case, use case scenario, activy diagram, sequence diagram, class diagram, 

pembuatan mockup sistem dan desain database 

c. Implementasi 

Dalam tahap ini akan dilakukan pengiplementasian ke bahasa 

pemrograman. Sistem informasi koperasi simpan pinjam dan akuntasi di koperasi 

“Bina Usaha” ini akan dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan framework Code Igniter dengan pola HMVC. 

d. Pengujian  

Pada tahap ini akan dilakukan uji coba sistem guna membuktikan apakah 

sistem sudah sesuai dengan fungsi dan desainya atau belum. Sistem yang sudah 

dibangun akan dites dengan menggunakan pengujian  Black Box dan user acception 

test (UAT) 

  



5 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan permasalahan, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang koperasi, akuntansi, sistem informasi, framework codeigniter dan konsep 

HMVC.  

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi analisa masalah, deskripsi produk, analisa kebutuhan 

fungsionalitas, analisa kebutuhan non fungsionalitas, use case diagram dan 

skenario use case. Sedangkan perancangan sistem meliputi activity diagram, 

sequence diagram, class diagram dan perancangan user interface. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Pada bab ini berisi tentang implementasi program dan pengujian sistem 

yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan 

baik. Implementasi program meliputi pembuatan user interface aplikasi serta 

penerapan class diagram ke dalam source code. Pengujian meliputi pengujian black 

box dan UAT. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 


