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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam Laporan ini penulis memilih topik Rancang Bangun Sistem 

Informasi pada Koperasi Surya Mandiri Surabaya karena pada Koperasi 

Surya Mandiri setiap proses pengolahan data dan proses transaksi masih 

membutuhkan waktu yang lama, dikarenakan proses yang dilakukan masih 

menggunakan cara manual.  

Membutukan sebuah sistem informasi koperasi yang memadahi 

sebagai pembaharuan dari sistem yang lama. Serta memungkinkan 

pengelolaan data keanggotaaan, pembayaran simpanan wajib, simpanan 

pokok, simpanan sukarela serta transaksi pinjaman dan pembayaran 

angsuran dapat diketahui dengan cepat, mudah dan tersimpan dengan aman. 

Dan proses yang berkaitan dengan sistem informasi simpan pinjam dapat 

diselesaikan secara tepat, efektif dan efisien sehingga mempercepat proses 

kerja dan mengurangi terjadinya kesalahan dalam duplikasi data. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana melakukan proses pengolahan data keanggotaan secara 

efektif dan efisien pada Koperasi Surya Mandiri? 
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b. Bagaimana membuat sistem informasi simpan pinjam yang efektif dan 

efisien pada Unit Simpan Pinjam di Koperasi Surya Mandiri? 

c. Bagaimana memperbaiki sistem penjualan dan pembelian yang dapat 

mendukung Unit Toko secara cepat dalam melakukan transaksi 

penjualan dan pembelian? 

d. Bagaimana membuat sistem yang dapat mengelola pengembalian 

pinjaman dari anggota secara akurat? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka Batasan Masalah 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengolahan data keanggotaan/maintenance anggota. 

Pengelolaan data anggota/maintenance anggota pada desain sistem 

simpan pinjam ini meliputi pendataan anggota baru dan yang sudah 

tidak aktif atau pegawai yang sudah pensiun. Hasil pengelolaan data 

tersebut dijadikan laporan yang diserahkan kepada pimpinan dan bagian 

lain yang membutuhkan data anggota. 

b. Penyetoran simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. 

Proses penyetoran simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan 

sukarela sesuai prosedur dengan besar simpanan yang telah ditentukan. 

c. Transaksi peminjaman. 
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Proses transaksi peminjaman meliputi jenis dari pinjaman yaitu 

pinjaman uang dan pembelian barang pembelian barang secara kredit. 

Hasil pencatatan dari transaksi pinjaman yang diberikan berupa laporan. 

d. Transaksi penjualan. 

Pada proses transaksi penjualan, terdapat dua jenis penjualan yaitu 

penjualan tunai dan penjualan kredit. Untuk penjualan secara kredit 

tidak berpengaruh pada pemotongan gaji pegawai tetapi dianggap 

melakukan pinjaman. 

e. Transaksi pembelian. 

Pada proses transaksi pembelian, pembelian barang dilakukan secara 

tunai dan kredit. Yang dimaksud pembelian secara kredit di sini adalah 

barang di terima terlebih dahulu setelah itu pembayaran dilakukan 

setelah satu bulan. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan membuat Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi 

Surya Mandiri  adalah sebagai berikut: 

a. Membuat sistem informasi penjualan, pembelian, simpanan dan 

pinjaman yang lebih terintegrasi dan tersruktur. 

b. Membuat sistem informasi yang dapat memberikan laporan-laporan 

transaksi secara up to date. 
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1.5 Manfaat 

Penggunaan sistem informasi simpan pinjam ini dapat memberikan 

manfaat di bagian administrasi dan bagian keuangan pada Koperasi Surya 

Mandiri Surabaya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Mempermudah dan mempercepat proses maintenance anggota. 

b. Memudahkan dan mempercepat proses peminjaman dan penghitungan 

simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela. 

c. Mempermudah proses pembuatan laporan transaksi simpan pinjam. 

d. Mempermudah dan mempercepat proses transaksi penjualan dan 

pembelian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan Sistem Informasi ini terdiri dari enam bab yaitu bab 

pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. Bab-bab tersebut berisi 

tentang keterangan permasalahan. 

Bab kedua membahas tentang gambaran umum dari Koperasi 

Surya Mandiri, yang meliputi bidang usaha dan aktivitas, tujuan, struktur 

organisasi, deskripsi tugas di dalam Koperasi Surya Mandiri dan analisis 

sistem yang dipakai pada saat ini. Berdasarkan penjelasan dari bab-bab 

tersebut dapat diketahui tentang perkembangan atau kemajuan dari Koperasi 

Surya Mandiri saat ini. 
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Bab ketiga membahas tentang berbagai macam teori yang 

mendukung dalam pembuatan sistem ini. Landasan teori tentang ilmu yang 

terkait yaitu teori simpan pinjam dan penjelasan lainnya berhubungan 

dengan koperasi. Landasan teori tentang permasalahan meliputi konsep 

dasar sistem informasi, analisis dan perancangan sistem, bagan alir 

dokumen, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, dan Database 

Management System. 

Bab keempat membahas analisis dan desain sistem baru, meliputi 

System Flow, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, struktur 

file, dan desain Input/Output. Sub-sub bab system flow menggambarkan 

proses yang dikembangkan, yang meliputi proses simpanan, peminjaman, 

dan angsuran. Data master yaitu data yang digunakan untuk transaksi 

koperasi, yang meliputi master anggota, simpanan, pinjaman, penjualan dan 

pembelian. 

Bab kelima tentang implementasi dan pembahasan yaitu tentang 

sistem yang digunakan, cara setup program dan tentang penjelasan 

pemakaian program. 

Bab keenam penutup membahas tentang kesimpulan yang 

diperoleh dari pembuatan sistem ini serta saran yang bertujuan untuk 

pengembangan sistem ini selanjutnya. Selain itu diharapkan saran untuk 

mengatasi kelemahan dari sistem yang dibuat. 

 

 


