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ABSTRAK 

 

Koperasi Simpan Pinjam Beringin yang beranggotakan masyarakat tuban 

yang belokasi di jalan Mastrip Tuban. Dengan tujuan utama mensejahterakan anggota 

pada khususnya. 

Sebagai koperasi yang cukup besar memiliki anggota yang tidak sedikit, 

KPN Beringin harus mampu mengelola berbagai permasalahan, salah satunya 

menyangkut unit simpan pinjam yang dibahas dalam hal ini. Permasalahan-

permasalahan yang dihadapi meliputi masalah pengelolaan anggota koperasi, masalah 

transaksi baik, peminjaman dan penyimpanan uang, angsuran pinjaman, dan laporan 

simpan pinjam. 

Sistem yang ada saat ini belum terintegrasi dengan baik sehingga proses 

simpan pinjam dan laporan setiap transaksi menjadi kurang efektif dan efisien. 

Permasalah tersebut dapat diatasi dengan membuat sistem informasi simpan pinjam 

yang user friendly. 

Dengan adanya sistem ini proses simpan pinjam dapat dilakukan dengan 

lebih efektif dan efisien. Selain itu, pihak manajemen dapat dengan mudah 

melakukan pengecekan terhadap pemasukan dari simpanan dan transaksi peminjaman 

anggota koperasi sehingga dapat mendukung dalam proses evaluasi, perencanaan dan 

pengambilan keputusan. 
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