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BAB 1. PENDAHULUAN 

  

 

1.1 Latar Belakang 

Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang mendorong tumbuhnya 

perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

perkoperasian, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan”(PER-01/PJ/2017, 2017). 

Dalam tata perekonomian koperasi diharapkan dapat menempati posisi yang 

penting. Koperasi juga memiliki dasar konstitusional yang kuat yaitu UUD 1945 

pasal 33 ayat 1 yang berbunyi,”perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasarkan atas asas kekeluargaan”(PER-01/PJ/2017, 2017). 

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini telah mengalami 

perubahan yang cukup pesat. Sehingga dapat mempengaruhi aspek kehidupan. 

Dengan banyaknya perusahaan atau badan usaha atau pun instansi ini tidak lepas 

dari pengaruh teknologi dalam kegiatannya terutama komputer membuat suatu 

pekerjaan lebih menjadi efektif dan efesien. 

Koperasi Bina Usaha ini adalah salah satu badan usaha yang bergerak di bidang 

simpan pinjam dan melayani anggota khususnya dalam pelayanan simpan pinjam. 

Dimana pengelolahan datanya masih menggunakan pembukuan / microsoft excel, 

sehingga anggota yang akan melakukan simpanan atau peminjaman ini 

membutuhkan waktu yang cukup lama karena pelayanan anggota ini di bidang 

simpan pinjam tidak secepat komputerisasi. 

Koperasi Bina Usaha (KSU) adalah salah satu badan usaha yang bergerak dalam 

bidang simpan pinjam. Melayani anggota yang bersangkutan dalam bidang   

pelayanan simpan pinjam. Dimana pengelolahan datanya masih menggunakan cara 

pembukuan /Excel, sehingga anggota yang akan melakukan simpanan atau pun 

pinjaman ini dapat membutuhkan waktu yang  cukup lama di karenakan 
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pelayanan anggota khususnya dalam bidang simpanan, pinjaman tidak cepat 

terkomputerisasi. Selain simpanan dan pinjaman ada beberapa sistem pada koperasi 

seperti transaksi kas, pengeluaran umum, bank yang tidak terkomputerisasi, 

sehingga menyebabkan pembuatan laporan dan rekap tidak sesuai.  

Dari banyaknya kelemahan pada koperasi ini dengan menggunakan sistem lama 

yang berupa pembukuan atau Microsoft Excel, maka untuk menangani dari 

kelemahan ini, saya melakukan sebuah penelitian sistem informasi dengan 

mengambil judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Simpan Pinjam 

Pada Koperasi Berbasis Web yang akan mempermudah pekerjaan dalam koperasi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana mengimplementasikan metode design sprint dan sdlc dalam 

sistem informasi simpan pinjam pada koperasi? 

2. Bagaimana menganalisis dan merancang sistem informasi simpan pinjam 

pada koperasi berbasis web? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan merancang sistem informasi 

Simpan Pinjam Pada Koperasi Berbasis Web.Sedangkan secara khusus tujuan dari 

pembuatan tugas akhir ini adalah: 

1. Dapat menerapkan metode design sprint dan sdlc dalam sisitem informasi 

simpan pinjam pada koperasi. 

2. Untuk merancang dan menganalisis sistem informasi simpan pinjam 

berbasis web. 

 


