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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang Masalah 

Koperasi serba usaha syariah huwaiza merupakan salah satu koperasi yang 

telah menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya, KSU syariah 

huwaiza menyediakan berbagai macam produk syariah, salah satu bentuk produk 

syariah yang ditawarkan adalah pembiayaan dengan prinsip murabahah yaitu akad 

jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang 

yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, 

kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. 

Permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi adalah koperasi belum 

mempunyai sistem yang memadai untuk membantu tugas pimpinan, semua masih 

dilakukan secara manual yaitu masih menggunakan form yang harus di isi 

menggunakan microsoft excel. Hal tersebut memungkinkan terjadinya kesalahan 

yang cukup besar dalam hal perhitungannya. Belum ada penyimpanan data yang 

memadai karena masih dilakukan  secara manual setelah form yang di isi tersebut 

di print sehingga memungkinkan form tersebut hilang dan karyawan tidak dapat 

lagi melihat data pembiayaan murabahah ditahun-tahun sebelumnya.  

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka penulis membuat suatu 

sistem yang akan membantu tugas para pimpinan untuk melakukan penilaian guna 

menentukan pembiayaan murabahah. Dengan sistem yang dibangun, diharapkan 

pimpinan mendapatkan kemudahan, proses pengolahan data pembiayaan 

murabahah dapat dilakukan dengan lebih mudah, akurat dan efisien. 

Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti mengusulkan suatu sistem 

informasi yang berguna dalam sistem pembiayaan murabahah di Koperasi Serba 

Usaha Syariah Huwaiza. Adapun judul penelitian yang dibahas adalah 

Pengembangan Sistem Informasi Pemberian Kredit Pada Pembiayaan 

Murabahah Dengan Vb.Net (Studi Kasus : Koperasi Serba Usaha Syariah 

Huwaiza). 
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I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu : membuat model 

sistem informasi pembiayaan murabahah secara otomatis dengan vb.net? 

 

I.3  Batasan Masalah 

Pengembangan sistem informasi pembiayaan murabahah agar tidak terdapat 

kesalah pahaman dari pokok permasalahan peneliti membatasi masalah yaitu : 

a. Penelitian ini hanya akan menangani sistem informasi pembiayaan 

murabahah berbasis intranet yaitu dengan VB.Net di Koperasi Serba 

Usaha Syariah Huwaiza  

b. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi 

pembiayaan murabahah ini adalah OOAD (Object Oriented Analysis 

Design). 

c. Penelitian ini hanya digunakan pada Koperasi Serba Usaha Syariah 

Huwaiza. 

 

I.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi 

pembiayaan murabahah dengan vb.net. 

b. Manfaat 

   Manfaat yang ingin ditulis bagi penulis ini adalah : 

1) Bagi peneliti  

Mengetahui kondisi sebenarnya yang terjadi di dunia kerja dan dapat 

mengetahui dan memahami konsep dan proses sistem informasi 

pembiayaan yang ada pada sebuah lembaga keuangan syariah. 

2) Bagi Koperasi Syariah 

 Dengan menggunakan sistem informasi pembiayaan murabahah 

berbasis web pengolahan data dan informasi lebih efisien dan efektif. 
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3) Bagi universitas 

Dapat menambah ilmu pengetahuan bidang sistem informasi 

khususnya peminatan sistem informasi bisnis syariah. 

 

I.5  Luaran Yang Diharapkan 

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah berupa aplikasi sistem 

informasi yang dirancang untuk mempermudah seluruh kegiatan yang berkaitan 

dengan penentuan pembiayaan murabahah pada KSU Syariah Huwaiza sehingga 

dapat memberikan informasi yang lebih tepat dan akurat. 

 

I.6  Sistematika Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, pembahasan yang peneliti sajikan terbagi 

dalam lima bab, yang secara singkat akan di uraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, 

tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan secara singkat teori yang diperlukan dalam penelitian 

skripsi ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode dan pendekatan yang digunakan dalam 

pengembangan sistem. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan dan membahas hasil perancangan sistem yang dibuat 

untuk diimplementasikan di Koperasi Serba Usaha Syariah Huwaiza. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini diuraikan kesimpulan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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