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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Primer Koperasi Kartika “Mawas” adalah salah satu koperasi yang kegiatan 

utamanya adalah menyediakan jasa simpan pinjam bagi para anggotanya. 

Koperasi ini merupakan bagian dari Batalyon Kavaleri 7 Pragosa Satya yang 

beralamat di Jalan R.A Fadhillah Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo, 

Cijantung Jakarta Timur. Semua Anggota TNI-AD yang bertugas dibawah 

Batalyon Kavaleri 7 Pragosa Satya merupakan anggota Primer Koperasi Kartika 

“Mawas” dan mendapatkan manfaat dari koperasi tersebut. 

Anggota Primer Koperasi Kartika “Mawas” hanya di khususkan untuk 

anggota yang bertugas di Batalyon Kavaleri 7 Pragosa Satya baik sebagai 

Anggota TNI-AD maupun PNS TNI-AD. Dengan semakin bertambahnya waktu 

semakin bertambahnya pula yang menjadi anggota koperasi. Hal tersebut 

mengakibatkan pengolahan data semakin banyak sedangkan sistem simpan pinjam 

pada Primer Koperasi Kartika “Mawas” masih dilakukan secara manual. Hal itu 

seringkali mengakibatkan data-data berupa berkas mengalami kerusakan dan akan 

mempersulit pencarian data yang dibutuhkan. 

Dengan banyaknya anggota koperasi di Primer Koperasi Kartika “Mawas”. 

Maka, jumlah transaksi yang terjadi di koperasi tersebut akan sangat banyak. Pada 

kenyataan yang terjadi di lapangan khususnya pada transaksi simpan pinjam 

sering mengalami beberapa permasalahan yang disebabkan oleh kurang telitinya 

dalam perhitungan serta kemungkinan kecurangan yang akan mempengaruhi 

kinerja dari kegiatan koperasi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat sistem 

informasi simpan pinjam di Primer Koperasi Kartika “Mawas” dengan judul : 

“PERANCANGAN SISTEM INFORMASI SIMPAN PINJAM PADA PRIMER 

KOPERASI KARTIKA “MAWAS”  BERBASIS WEB”
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka penulis mencoba 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

a. Proses pencatatan transaksi simpan pinjam masih dilakukan secara 

manual yang dicatat pada buku sehingga terjadi masalah saat buku 

tersebut rusak ataupun hilang. 

b. Banyaknya jumlah anggota serta transaksi yang ikut mengalami 

peningkatan sehingga semakin banyak data yang harus diolah. 

c. Pencarian data transaksi memerlukan waktu yang relatif lama yang 

disebabkan karena penumpukan arsip yang berbentuk fisik 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dijelaskan pada laporan ini adalah tidak adanya aplikasi 

yang digunakan sebagai sistem informasi simpan pinjam pada Primer Koperasi 

Kartika “Mawas”. Untuk menghindari meluasnya pembahasan laporan ini dari 

ruang lingkup permasalahan dan tujuan yang akan dicapai, penulis membatasi 

permasalahan pada masalah sebagai berikut : 

a. Perancangan Sistem Informasi simpan pinjam yang berupa Pendataan 

anggota, penyetoran Simpanan, pencatatan simpanan, transaksi pinjaman, 

angsuran pinjaman dan pembuatan laporan 

b. Metode pengembangan yang digunakan oleh penulis adalah Siklus Hidup 

Pengembangan Sistem (SDLC). Sedangkan bahasa pemrograman yang 

digunakan  adalah PHP yang menggunakan aplikasi Sublime Text. Serta 

untuk pengembangan dan penyimpanan data (database) penulis 

menggunakan MySQL. Tools ini dipilih karena termasuk salah satu 

DBMS yang cukup kompatibel dengan bahasa pemrograman PHP. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan Sistem Informasi 

Koperasi yang berbasis web yang dapat membantu kinerja dan dapat 

mengakomodir transaksi simpan pinjam di Primer Koperasi Kartika “Mawas”. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini bagi user dan Ilmu pengetahuan dan teknologi 

adalah sebagai berikut : 

a. User 

Aplikasi ini dirancang untuk dapat digunakan sebagai alat bantu dalam 

mempermudah penanganan transaksi simpan pinjam yang dilakukan di 

Primer Koperasi Kartika “Mawas”. 

b. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi(IPTEK) 

Untuk memajukan teknologi informasi mengenai Sistem informasi 

Simpan pinjam pada koperasi agar lebih efektif dan efisien. 

 

1.5 Luaran Yang Diharapkan 

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebuah perancangan sistem 

informasi simpan pinjam pada Primer Koperasi Kartika “Mawas”, untuk 

membantu dalam pendaftaran anggota dan pencatatan transaksi simpan pinjam. 

Pencatatan dan penyimpanan data secara terkomputerisasi ini diharapkan dapat 

mengefektifkan kinerja Primer Koperasi Kartika “Mawas” dalam melakukan 

pencatatan data transaksi dan mempermudah penyediaan informasi serta 

penyampaian laporan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar penulisan Tugas Akhir ini sesuai dengan kaidah penulisan yang benar, 

maka penulisan ini dijelaskan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran umum penulisan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

luaran yang diharapkan dan sistematika penulisan.
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BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan semua teori yang akan dipergunakan, berkaitan dengan 

objek yang diteliti yaitu Perancangan Sistem Informasi Simpan Pinjam pada 

Koperasi Yonkav 7 Berbasis Web dan akan menjadi acuan dalam 

melakukan penelitian. 

BAB 3 : METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang langkah-langkah penelitian yang digunakan sebagai 

pemecahan permasalahan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisis sistem berjalan, pembuatan UML (Unified Modelling 

Language), perancangan database. 

BAB 5 : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari seluruh 

proses yang terjadi selama melakukan penyusunan tugas akhir ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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