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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Koperasi Karyawan PT. Mega Utama Indah Surabaya adalah badan  usaha 

yang berbentuk koperasi pegawai yang beranggotakan karyawan PT. Mega Utama 

Indah. Koperasi Karyawan PT. Mega Utama Indah berlokasi di Jl. Pintu Air 2 

Morokrembangan Surabaya. Jumlah karyawan PT. Mega Utama Indah sebanyak 

200 orang. Koperasi Karyawan PT. Mega Utama Indah merupakan salah satu 

koperasi yang mempunyai usaha simpan pinjam. Sejak pertama kali didirikan 

koperasi ini telah memfokuskan dalam bidang usaha simpan pinjam. Jumlah 

transaksi simpan pinjam yang dilakukan sebanyak 10 transaksi perhari. 

Proses simpan pinjam dimulai dari proses pendaftaran anggota, pertama 

anggota harus melakukan pendaftaran ke bagian admin, kemudian admin 

membuat buku simpan pinjam dan laporan data anggota yang mendaftar dimana 

buku simpan pinjam akan diserahkan kepada anggota dan laporan data anggota 

akan diserahkan kepada pengurus. Pada proses pembayaran simpanan pertama 

anggota harus mengisi formulir simpanan kemudian menyerahan form 

pembayaran simpanan yang telah diisi kepada admin, kemudian admin akan 

mengecek status keanggotaan, kemudian form simpanan beserta uang simpanan 

anggota akan dicatat kedalam buku simpan pinjam anggota dan mencatat ke 

dalam buku besar, setelah itu admin akan membuat laporan simpanan anggota 

yang kemudian akan diserahkan kepada pengurus. Untuk lebih jelas bisa dilihat 

pada gambar 1. 
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Gambar 1.1. Proses bisnis simpan pinjam 

 

Pada proses pengajuan pinjaman melewati beberapa tahapan, pertama 

proses pengajuan pinjaman ini anggota harus mengisi formulir pengajuan 

pinjaman. Setelah form pengajuan pinjaman terisi diserahkan kepada administrasi 

untuk dicek status keanggotaan, kemudian bagian administrasi akan merekap 

seluruh pengajuan pinjaman yang diajukan oleh anggota, kemudian rekap tersebut 
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akan diserahkan kepada pengurus untuk diproses lebih lanjut. Karyawan yang 

dapat melakukan peminjaman adalah karyawan yang telah menjadi anggota 

koperasi selama 3 bulan. 

Tahapan selanjutnya proses persetujuan pinjaman ini pengurus akan 

melihat gaji bersih anggota yang mengajukan pinjaman untuk dapat disetujui 

maksimal pinjaman adalah 60 persen dari gaji karyawan yang menjadi anggota 

koperasi, kemudian Ketua Koperasi menginformasikan kepada Bagian Simpan 

Pinjam untuk dijadikan patokan untuk memberikan persetujuan atau tidak. Setelah 

itu pengurus/bagian simpan pinjam akan membuat rekap pinjaman yang disetujui 

diserahkan kepada administrasi agar memanggil anggota yang didaftar rekap 

tersebut untuk memberikan uang dan tanda terima, dari bukti tanda terima dan 

berdasar pada rekap dari pengurus, admin akan mencatatnya dalam tagihan 

bulanan pinjaman kedalam buku, yang kemudian akan menjadi suatu rekapan 

penagihan. Pada tahap  akhir dilakukan proses angsuran pinjaman dimana anggota 

yang memiliki pinjaman di koperasi membayar dengan cara membawa buku 

simpan pinjam dan sejumlah uang sesuai sisa angsuran ditambah bunga. Setelah 

sesuai maka anggota menyerahkan sejumlah uang kepada administrasi untuk 

dibuatkan tanda terima angsuran pinjaman dan administrasi membuat rekap 

laporan angsuran pinjaman untuk diberikan kepada Pengurus Koperasi. 

Pelayanan unit simpan pinjam pada saat pendaftaran anggota baru masih 

menggunakan lembaran formulir, karena proses masih manual menyebabkan 

anggota harus menunggu lama untuk dapat melakukan proses pendaftaran, 

menyimpan dan peminjaman. Kemudian ketika petugas melakukan pecarian 

anggota, petugas harus mencari data dari sekian banyak data yang ada. Dari segi 
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laporan yang diperlukan oleh pengurus koperasi harus menunggu terlebih dahulu 

untuk meminta laporan mengenai data anggota yang melakukan peminjaman. Dari 

beberapa kelemahan sistem yang ada, dapat menghambat kinerja para pegawai 

koperasi, seperti halnya pembuatan laporan simpan pinjam, laporan tentang 

pegawai yang belum membayar, dan berapa banyak penerimaan pinjaman yang 

dapat dilakukan saat itu. 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka koperasi membutuhkan sebuah 

aplikasi yang dapat mempercepat proses peminjaman. Oleh sebab itu dalam tugas 

akhir ini dibuatlah sebuah Rancang Bangun Aplikasi Simpan Pinjam Pada 

Koperasi Karyawan PT. Mega Utama Indah yang dapat membantu mempercepat 

proses simpan pinjam, dapat menampilkan pegawai yang belum membayar 

angsuran, dan dapat menampilkan laporan-laporan yang dibutuhkan. Aplikasi ini 

berbasis desktop karena akan mempermudah pengurus dalam proses peminjaman. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini, yaitu : “Bagaimana 

merancang dan membangun aplikasi simpan pinjam pada koperasi karyawan PT. 

Mega Utama Indah”. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan Perumusan Masalah diatas maka Pembatasan Masalah dalam 

sistem  informasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Pembahasan hanya mencakup masalah simpan pinjam yang meliputi 

pendaftaran anggota, pembayaran simpanan, permohonan pengajuan 

pinjaman, persetujuan pinjaman serta laporan pinjaman koperasi, baik 

perbulan maupun pertahun. 

2. Tidak membahas tentang tutup buku dan pembagian Sisa Hasil 

Usaha(SHU) anggota. 

 

1.4 Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penyusunan tugas 

akhir ini adalah “Menghasilkan aplikasi simpan pinjam pada koperasi karyawan 

PT. Mega Utama Indah yang dapat mengurangi waktu tunggu proses simpan 

pinjam dan dapat mengeluarkan laporan anggota koperasi, laporan simpanan 

anggota, laporan pinjaman dan laporan angsuran anggota koperasi”. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah : 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika dari 

aplikasi simpan pinjam pada koperasi karyawan PT. Mega 

Utama Indah. 
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BAB II :    LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dan berkaitan 

dengan aplikasi, simpan pinjam koperasi  dan kelengkapan 

aplikasi untuk menyelesaikan permasalahan.  

BAB III :    ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan analisis dan 

perancangan sistem yang meliputi identifikasi permasalahan, 

analisis dan perancangan sistem (Document Flow, System Flow, 

Context Diagram, DFD, CDM, PDM, struktur tabel, desain I/O, 

rancangan pengujian aplikasi terhadap fungsi aplikasi). 

BAB IV :    IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Bab ini menjelaskan tentang aplikasi yang dibuat secara 

keseluruhan beserta penjelasan dari rancangan input dan output 

serta melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah dibuat 

untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah dapat 

menyelesaikan masalah yang dihadapi sesuai yang diharapkan. 

BAB V :    PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang penutup yang berisi kesimpulan 

setelah program aplikasi selesai dibuat dan saran untuk proses 

pengembangan selanjutnya. 


