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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Koperasi Surya Mandiri 

Koperasi Surya Mandiri berada di Propinsi Jawa Timur Surabaya. 

Yang bertujuan menyejahterakan para pekerja angkutan umum. Anggota 

Koperasi Surya Mandiri merupakan para sopir angkutan umum yang berada 

di daerah Surabaya Barat. 

 

3.2 Konsep Dasar Sistem 

Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan 

sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan pada komponen atau 

elemennya. Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedur 

mendefinisikan sistem sebagai berikut : 

Menurut Jogiyanto(1990 : 2). Definisi sistem menurut pendekatan 

elemen adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai tujuan tertentu.                                                                 

Sedangkan menurut Wade (1998 : 5). Adalah suatu jaringan kerja dari 

prosedur-prosedur yang saling behubungan, berkumpul bersama-sama untuk 

melakukan sesuatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran 

tertentu. 
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3.3 Konsep Dasar Informasi 

Informasi merupakan bagian yang paling vital dalam suatu 

organisasi. Suatu sistem yang kurang mendapatkan informasi akan menjadi 

lumpuh, kerdil dan akhirnya berakhir. Menyebut keadaan dari sistem dalam 

hubungannya dengan keberahirannya dengan entropy. Informasi yang 

berguna bagi sistem akan menghindari proses entropy yang disebut proses 

negative entropy. (Wade, 1998 : 125-126). 

 

3.4 Koperasi 

Menurut Anoraga (1995:8), koperasi berasal dari kata co dan 

operation, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. 

Karena itu, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-

orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar 

sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan 

usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. 

 

3.5 Simpan 

Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk membayar beberapa 

iuran simpanan. Menurut Rudini (2005:20) iuran tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Simpanan Pokok 

Iuran ini dibayar sewaktu pertama kali mendaftarkan diri menjadi 

anggota koperasi, dimana besarnya iuran ditentukan oleh pihak koperasi. 
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b.  Simpanan Wajib 

Iuran ini dibayar setiap bulan selama menjadi anggota koperasi, di mana 

besarnya iuran ditentukan oleh pihak koperasi berdasarkan jabatan. 

c. Simpanan Sukarela 

Iuran ini dibayar setiap bulan selama menjadi anggota koperasi, dimana 

besarnya iuran sesuai dengan kemampuan anggotanya (bersifat 

sukarela). 

Simpanan pokok dan wajib tidak bisa diambil selama menjadi 

anggota koperasi dan hanya bisa diambil bila anggota sudah keluar dari 

keanggotaan. Sedangkan simpanan sukarela boleh diambil sewaktu-waktu. 

 

3.6 Pinjam 

Pemberian kredit pinjaman merupakan jasa atau bisnis yang 

beresiko, karena ada kemungkinan kredit yang diberikan tidak dapat tertagih 

atau macet. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah menjadi keharusan bagi 

koperasi untuk memberikan pinjaman kepada anggota yang layak dengan 

mempertimbangkan setiap usulan kredit. Menurut Rudini (2005:21), 

persyaratan bagi anggota yang ingin melakukan transaksi pinjam, yaitu : 

a. Setiap anggota koperasi mendapatkan pinjaman dalam bentuk uang 

maupun barang. Khusus untuk pinjaman barang, perhitungan besarnya 

ditentukan berdasarkan nilai harga jualnya. 
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b. Jumlah maksimal pinjaman yang diberikan kepada anggotanya 

ditentukan oleh pihak koperasi, dimana besarnya adalah sama untuk 

setiap anggota. 

c. Jangka waktu pinjaman tergantung dari berapa lama angsuran 

(kesepakatan bersama dengan pihak koperasi), sedangkan bunga 

pinjaman juga ditentukan berdasarkan kebijaksanaan pihak koperasi. 

Pinjaman dapat diangsur dalam beberapa periode, apabila terlambat 

mengangsur, maka akan dikenakan denda. Besar denda ditentukan 

berdasarkan kebijakan pihak koperasi. Angsuran pinjaman yang harus 

dibayar oleh seorang peminjam dipengaruhi oleh pokok pinjaman, jangka 

waktu pinjaman, dan tingkat suku bunga yang berlaku. 

 

3.7 Sisa Hasil Usaha 

Menurut Anoraga (1995:59), dalam mengembangkan usaha 

koperasi, tujuan yang utama bukanlah mengejar laba, karena itu laba yang 

diusahakannya hanyalah wajar-wajar saja. Dengan laba wajar yang 

diperoleh oleh suatu koperasi digunakan untuk menutup semua pembiayaan 

usaha, seperti pembiayaan gudang, biaya angkutan dan lain-lain. Pada akhir 

tahun penutupan buku, kalau terbukti dari hasil usaha yang dicadangkan 

untuk pembiayaan tersebut terdapat sisa, maka sisa hasil usaha itu akan 

dikembalikan atau dibagikan kepada para anggota sebanding dengan jasa-

jasanya. 
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3.8 Pembelian 

Menurut Bodnar (2000:37), dibeberapa perusahaan, seluruh 

pembelian barang dan jasa dilakukan dan dikendalikan oleh departemen 

pembelian yang tersentralisasi. Dimulai dengan bagian gudang melakukan 

permintaan pembelian yang selanjutnya akan diorderkan oleh bagian 

pembelian. 

 

3.9 Penjualan 

Menurut Auwarsa (2004:11), yaitu berkaitan dengan masalah-

masalah strategis dengan promosi produksi iklan dan riset pasar. Hal yang 

terpenting adalah bagaimana cara produsen untuk memepengaruhi 

konsumen agar tertarik terhadap barang atau jasa yang dijual. 

 

3.10 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan salah satu tahapan, dimana sistem 

yang ada pada perusahaan perlu dilakukan perbaikan dan perkembangan. 

Proses tersebut, biasa disebut dengan ”Pengembangan Sistem”. Dalam hal 

ini, yang menangani adalah staff perancangan sistem (System Planning). 

Apabila staff tersebut tidak ada pada perusahaan, bisa dilakukan oleh 

departemen sistem (System Department). Biasanya dimiliki oleh perusahaan 

yang sangat besar. Departement sistem juga mempunyai tugas melakukan 

perkembangan sistem, bila perancangan sistem telah disetujui oleh komite 

pengarah, direktur utama, dan dewan direksi. (Jogiyanto, 1999: 73). 
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3.11 Analisis Sistem 

Analisis sistem (System Analysist) dapat didefinisikan sebagai 

pengurai dari sistem informasi yang utuh kedalam bagian – bagian 

komponennya. Maksudnya, untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

permasalahan, kesempatan, dan hambatan yang terjadi  serta kebutuhan 

yang diharapkan.  

Tahapan analisis sistem dilakukan setelah tahap perancangan sistem 

(System Planning) dan sebelum tahap desain sistem (System Design). Tahap 

analis merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena kesalahan 

ditahap ini akan menyebabkan juga kesalahan ditahap selanjutnya. 

(Jogianto, 1999: 129). 

 

 

 


