
6 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas tentang koperasi, akuntansi, sistem informasi, 

waterfall, framework codeigniter, konsep hmvc, mysql dan kajian penelitian 

terdahulu. 

2.1 Koperasi 

Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang 

Perkoperasiaan yang menyebutkan bahwa 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 asas kekeluargaan[4]. Dari pengertian tersebut dapat 

dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu: 

 1) koperasi merupakan badan usaha.  

 2) koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi 

yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.  

 3) koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. 

 4) koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

2.1.1 Jenis-jenis Koperasi 

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha 

mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri 

sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada khususnya.  

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang no. 17 tahun 2012 tentang 

Perkoperasian Pasal 83 menyatakan bahwa jenis koperasi dapat dibagi atas 4 jenis, 

yaitu [5] : koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi 

simpan-pinjam.  

a. Koperasi Konsumen  

Koperasi konsumen berusaha untuk menyediakan barang-barang yang 

dibutuhkan para anggotanya, baik barang-barang keperluan sehari-hari maupun 

barang kebutuhan sekunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para 

anggotanya, dalam arti dapat dijangkau oleh daya belinya.  
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b. Koperasi Produsen  

Koperasi yang berusaha untuk menggiatkan para anggotanya dalam 

menghasilkan produk tertentu yang biasa diproduksinya serta sekaligus 

mengkoordinir pemasarannya, dengan demikian para produsen akan memperoleh 

kesamaan harga yang wajar/layak dan mudah memasarkannya. 

 c. Koperasi Jasa  

Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa 

nonsimpanan pinjaman yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota  

d. Koperasi Simpan-Pinjam  

Koperasi yang berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam 

jeratan kaum lintah dari pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang 

keperluan hidupnya, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian 

pinjaman uang atau barang dengan bunga yang serendah-rendahnya. Kemudian 

koperasi juga dapat dibagi berdasarkan anggotanya [6], yaitu: 

a. Koperasi Pegawai Negeri 

Koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat 

maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan 

kesejahteraan para pegawai negeri.  

b. Koperasi Pasar (Koppas) 

Koperasi yang beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya 

pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang 

berkaitan dengan kegiatan para pedagang.  

c. Koperasi Unit Desa (KUD) 

Koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan 

kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan 

(nelayan). Beberapa usaha KUD, anatara lain: - Menyalurkan sarana produksi 

pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat 

pertanian; - Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh 

lapangan kepada para petani.  

d. Koperasi Sekolah  

Koperasi yang beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan 

siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah. 
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Lalu koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan tingkatannya, yaitu: 

a. Koperasi Primer  

Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang  

b. Koperasi Sekunder 

Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa 

koperasi. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi 

sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau 

tingkatan. Dalam hal koperasi mendirikan koperasi sekunder dalam berbagai 

tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagi pusat, gabungan, dan induk, maka 

jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh koperasi yang 

bersangkutan. 

2.1.2 Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya untuk 

menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk 

anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, 

koperasi lain dan atau anggotanya [7]. 

Koperasi Simpan Pinjam sebagai lembaga atau organisasi bisnis yang 

dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi 

melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat 

Kabupaten Ngawi. 

2.2 Akuntansi 

Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang 

menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas 

ekonomi dan kondisi perusahaan. Selain itu,ada juga pengertian Akuntansi menurut 

beberapa ahli yaitu American Institute of Certified Public Accountants dalam 

Suhayati dan Anggadini  menyatakan bahwa: Akuntansi adalah seni pencatatan, 

penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan 

dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan 

penginterpretasian hasil proses tersebut[8].   
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Sedangkan menurut Belkaoui yaitu:  

Akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa. fungsinya adalah untuk 

memberikan informasi kuantitatif dari entitas ekonomi, terutama yang bersifat 

keuangan dan dimaksudkan untuk bermanfaat dalam pengambilan keputusan 

ekonomi dan dalam menentukan pilihan diantara serangkaian tindakan-tindakan 

alternatif yang ada[9].  

       Pengertian akuntansi menurut Soemarso yaitu:  “.... proses 

mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk 

memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka 

yang menggunakan informasi tersebut[10].” Definisi tsb mengandung 2 pengertian, 

yakni 1. Kegiatan akuntansi Bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari 

identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi. 2. Kegunaan akuntansi 

Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna 

dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi 

adalah suatu informasi yang diberikan perusahaan melalui laporan keuangan 

dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan suatu 

kondisi perusahaan. 

2.3 Sistem Informasi 

2.3.1 Pengertian Sistem 

Sistem adalah bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama   

untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Secara garis besar ada dua 

kelompok pendekatan sistem, yaitu pendekatan sistem yang lebih menekankan pada 

elemen-elemen atau kelompoknya didefinisikan sebagai suatu jaringan kerja dari 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu aturan tertentu [11]. 

2.3.2 Pengertian Informasi 

Informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen 

sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan 

yang relevan yang dibutuhkan oleh orang untuk menambah pemahamannya 

terhadap fakta-fakta yang ada [11]. 
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2.3.2 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan serangkaian komponen berupa manusia, 

prosedur, data, dan teknologi (seperti komputer) yang digunakan untuk melakukan 

sebuah proses untuk pengambilan keputusan guna penunjang keberhasilan bagi 

setiap organisasi (dalam pencapaian tujuan). Sistem informasi merupakan sistem, 

yang berisi jaringan SPD (sistem pengolahan data), yang dilengkapi dengan kanal-

kanal komunikasi yang digunakan dalam sistem organisasi data. Elemen proses dari 

sistem informasi antara lain mengumpulkan data (data gathering), mengelola data 

yang tersimpan, menyebarkan informasi [11]. 

2.4 Model Waterfall 

Model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan 

dalam membangun software [12]. Nama modell ini sebenarnya adalah “Liniear 

Sequental Model”. Model ini sering disebut juga dengan “classic life scycle” atau 

metofe waterfall. Model ini termasuk ke dalam model generic pada rekayasa 

perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 

1970 sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak 

dipakai dalam Software Engineering (SE). Model ini melakukan pendekatan secara 

sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang 

dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. 

 

Gambar 2.1 Metode model waterfall 

a. Requirements definition.  

Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software. 

Untuk mengetahui sifat dari program yang akan dibuat, maka para software 

engineer harus mengerti tentang domain informasi dari software, misalnya fungsi 

yang dibutuhkan, user interface, dsb. Dari 2 aktivitas tersebut (pencarian kebutuhan 

sistem dan software) harus didokumentasikan dan ditunjukkan kepada pelanggan. 
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b. System software design.  

Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan-kebutuhan diatas menjadi 

representasi ke dalam bentuk “blueprint” software sebelum coding dimulai. Desain 

harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap 

sebelumnya. Seperti 2 aktivitas sebelumnya, maka proses ini juga harus 

didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software. 

c. Implementasi.  

Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, maka 

desain tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh 

mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Tahap ini 

merupakan implementasi dari tahap design yang secara teknis nantinya dikerjakan 

oleh programmer. 

d. Testing. 

Sesuatu yang dibuat haruslah diujicobakan. Demikian juga dengan 

software. Semua fungsi-fungsi software harus diujicobakan, agar software bebas 

dari error, dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah 

didefinisikan sebelumnya. 

2.5 Framework CodeIgniter 

Framework adalah abstraksi di dalam sebuah perangkat lunak yang 

menyediakan fungsi yang generic sehingga dapat dirubah oleh kode yang dibuat 

user sehingga dapat menyediakan perangkat lunak untuk sistem tertentu [13]. 

Metode MVC adalah sebuah arsitektur yang dapat diimplementasikan 

secara bebas dengan atau tanpa bahasa pemrograman berorientasi objek. Dengan 

demikian metode MVC dapat diimplementasikan dalam sebuah framework [14]. 

CodeIgniter merupakan sebuah framework pemrograman web dengan 

menggunakan Bahasa php. Framework ini ditulis dengan menggunakan bahasa php 

versi 4 dan versi 5 oleh Rick Ellislab yang menjadi CEO Ellislab, Inc. dan 

dipublikasikan dengan lisensi di bawah Apache/BSD Open Source. Jadi 

CodeIgniter adalah framework php dan Open Source [14]. 

Manfaat yang dapat diambil dengan menggunakan framework CodeIgniter 

adalah 
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a. Gratis, sesuai dengan semangat Open Source untuk dapat digunakan dan 

dikembangkan secara bersama-sama. Dapat di-download pada alamat 

http://CodeIgniter.com/downloads/ secara gratis, bebas digunakan sesuai 

persyaratan persetujuan lisensi (lisence agreemen) yang bisa dilihat pada 

website tersebut di atas. 

b. Ditulis dengan menggunakan bahasa php 4 (untuk versi 1.x.x) dan versi 5 

(untuk versi 2.x.x) sehingga mendukung pemrograman dengan bahasa php. 

c. Menggunakan metode MVC sebagai prinsip kerjanya sehingga dapat 

digunakan untuk mengembangkan sistem secara efisien dan dinamis serta 

lebih memudahkan dalam melakukan pemeliharaan sistem. 

d. Menggunakan URL (Uniform Resource Locator) yang sederhana, bersih, 

dan SEF (Search Engine Friendly). 

e. Memiliki paket library yang lengkap, mendukung fungsi-fungsi database, 

html, web, e-mail, session, pagination dan lain-lain. 

f. Dokumentasi yang lengkap dan jelas, disertakan dalam website resminya 

dan dapat di-download bersama-sama dengan frameworknya. 

g. Komunitas, framework ini didukung oleh banyak pengguna dan 

pengembang, walaupun awalnya dikembangkan oleh Ellislab, Inc. 

h. Bersifat portabel dan dapat dijalankan pada berbagai platform yang 

mendukung Bahasa pemrograman php. 

Disamping kelebihan-kelebihan di atas, framework ini juga memiliki 

kelemahan-kelemahan yaitu: 

a. Longgar dalam penerapan aturan MVC, sehingga pemrograman masih 

diberikan kesempatan untuk melanggar kaidah-kaidah MVC. 

b. Tidak mendukung konsep ORM (Object Relational Model) yaitu metode 

pengaksesan database dengan menggunakan relasi antar objek sehingga 

pemrogram tidak perlu menuliskan atau mengetahui sintaks Bahasa SQL. 

c. Walaupun dikembangkan oleh komunitas, namun jumlah pengembangnya 

tidak sebesar framework php lainnya seperti CakePHP, karena masih di 

bawah koordinasi Ellislab, Inc, sehingga update core engine-nya lebih lama 

daripada framework Open Source lainnya. 

http://codeigniter.com/downloads/
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Sebagai framework Open Source, CodeIgniter tidak menyediakan 

dukungan (support) secara khusus kecuali melalui forum pengguna. 

2.6 Konsep HMVC (Hierarchical - Model-View -Controller) 

HMVC merupakan konsep pengembangan design MVC (model-view-

controller) yang diterapkan secara hirarkis. Keuntungan design ini adalah pada 

modularitas yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya, atau lebih mudahnya 

dapat dikatakan setiap modul memiliki file control, model dan view masing-masing 

yang diletakkan dalam satu folder. Dengan konsep seperti ini memungkinkan 

pengembangan sistem semakin dalam [15]. 

 

Gambar 2.1 Pola Konsep HMVC (Hyrarchical Model View Controller) 

2.7 MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

atau yang dikenal dengan DBMS (Database Mengelola System), database ini 

multithread, multi userp [14]. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai 

perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU General Public Licence (GPL), tetapi 

mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus yang bersifat 

khusus.  

Kekuatan MySQL tidak ditopang oleh sebuah komunitas, seperti Apache, 

yang dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber 

dimiliki oleh pemillik masing-masing, tetapi MySQL didukung penuh oleh sebuah 

perusahaan profesional dan komersial, yakni MySQL AB dari Swedia [15]. 
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MySQL adalah Relational Database Mangement System (RDBMS) yang 

didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL (General Public License). Di 

mana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak boleh dijadikan 

produk turunan yang bersifat closed Source atau komersial. MySQL sebenarnya 

merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL 

(Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database, 

terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan 

pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis [15]. 


