BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Menurut Arifin dan Halomon (2001:13), koperasi mengandung makna
kerjasama ada juga mengartikan menolong satu sama lain. Koperasi berkaitan dengan
fungsi-fungsi yaitu, fungsi sosial, fungi ekonomi, fungsi politik, dan fungsi etika.
Untuk memenuhi kewajiban pengurus koperasi wanita “USAHA MANDIRI”
Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok, maka pengurus melaporkan kegiatan
organisasi dan laporan keuangan di rapat anggota. Realisasi dari rencana kerja dan
anggaran pendapatan belanja koperasi telah disetujui dan disahkan oleh anggota dalam
rapat anggota RK/RAPB.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi merupakan badan
usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi diartikan sebagai badan
usaha yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
Menghimpun dan menyalurkan dana dibutuhkan kegiatan administrasi pengolahan dan
pengelolaan data masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini tentu saja begitu kompleks dan
sangat sensitif, karena terkait dengan pengelolaan keuangan masyarakat sehingga
membutuhkan ketelitian ekstra dan juga dapat memberikan pelayanan yang cepat.
Sehingga agar koperasi dapat menjalankan fungsinya secara tepat guna, dibutuhkan
sistem yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi. Koperasi wanita
“USAHA MANDIRI” ini merupakan kumpulan dari warga yang berada di Kelurahan
Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Pada dasarnya koperasi ini sudah
berdiri sekitar kurang lebih sembilan tahun dan sudah memiliki 100 anggota yang masih
aktif. Namun pengelolaan transaksi yang dilakukan masih mengalami banyak kendala
atau kesulitan. Karena semua pengelolaan transaksi dilakukan masih secara manual.
Dengan menggunakan sistem teknologi komputer diharapkan mampu
memecahkan masalah, bukan hanya dalam perhitungan, tetapi juga dalam kemampuan
menyimpan dan memberikan informasi dengan cepat kepada anggota koperasi. Peran
dalam komputer pada masa sekarang ini memang sangat dibutuhkan untuk memajukan
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kualitas manusia dalam mempercepat pekerjaan sehari-hari, salah satunya di bidang
perekonomian.
Dengan alasan tersebut, kami membangun sistem aplikasi koperasi simpan
pinjam pada koperasi wanita “USAHA MANDIRI” berbasis WEB.

1.2 Rumusan Masalah
Setelah melihat latar belakang di atas, permasalahan yang akan diselesaikan
yaitu bagaimana hasil rancangan dan sistem aplikasi koperasi wanita “USAHA
MANDIRI” di Kota Probolinggo berbasis WEB untuk memperoleh hasil informasi yang
tepat, akurat, dan baik.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu pihak koperasi dalam
mengatasi masalah yang terjadi, diantaranya yaitu:
1. Merekomendasikan suatu rancangan sistem pengolahan data berbasis WEB yang akan
digunakan untuk mendapatkan informasi pengolahan data simpan pinjam yang tepat
dan akurat, sehingga bermanfaat dan meningkatkan kinerja bagi koperasi wanita
“USAHA MANDIRI” di Kota Probolinggo.
2. Meningkatkan mutu atau kualitas dalam pelayanan simpanan maupun pinjaman.
3. Menghasilkan aplikasi koperasi simpan pinjam yang dapat digunakan untuk mencatat
serta mengolah transaksi penyetoran simpanan, transaksi penarikan simpanan,
transaksi peminjaman serta angsuran peminjaman.
4. Seluruh dokumentasi data tersaji lengkap sehingga dapat nenampilkan laporanlaporan yang diperlukan oleh koperasi.

1.4 Batasan Masalah
1. Pengelolaan data simpanan dan pinjaman saja. Data simpanan meliputi simpanan
pokok dan simpanan wajib beserta bunga yang didapat. Sedangkan pinjaman meliputi
cicilan dan angsuran pinjaman beserta bunga pengembalian dipotong oleh koperasi.
2. Rancangan sistem informasi ini meliputi modul login, modul pengguna, modul
anggota, modul ketua, modul simpanan, modul data pinjaman, modul data cicilan,
modul informasi dan modul laporan.
3. Data yang diambil tahun 2017-2018.
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4. Responden yang mengisi kuesioner yaitu 100 orang anggota koperasi dari total
anggota 134 orang
5. Aplikasi ditunjukkan kepada responden saat hari buka koperasi yaitu hari Senin dan
Rabu pada bulan November 2018.
6. Aplikasi dapat mengetahui jumlah tabungan dan jumlah angsuran pinjaman
7. Laporan yang dihasilkan oleh aplikasi ini adalah berupa laporan simpanan dan laporan
peminjaman

1.5 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini
diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak
langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi koperasi sesuai dengan tuntutan
masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan koperasi saat ini
b.

Memberikan sumbangan ilmiah yaitu membuat inovasi sebuah aplikasi koperasi

c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang
berhubungan dengan peningkatan simpan dan pinjam beserta bunga,

serta

menjadi bahan kajian lebih lanjut.
2. Manfaat praktis
Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :
a. Bagi Instansi atau Perusahaan
Aplikasi Simpan Pinjam ini dibangun berdasarkan masalah yang terjadi pada
koperasi wanita USAHA MANDIRI. Melalui kegiatan ini akan terciptanya kerja
sama dengan koperasi wanita USAHA MANDIRI sebagai mitra kerja.
b.

Bagi Institut
Melalui kegiatan ini, Institut mampu mencetak mahasiswa melalui hal tersebut
akan membantu Institut dalam menerapkan skill serta mempraktikan kemampuan
akademik mahasiswanya.

c.

Bagi Mahasiswa
Kegiatan ini dapat dijadikan sarana untuk mempraktekan skill serta kemampuan
akademik yang sudah didapat selama kuliah.

