
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2012 tentang 

perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 

perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para 

anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan 

kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan 

prinsip koperasi (ibid). Jenis-jenis koperasi yang ada di indonesia yaitu, koperasi 

konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam (ibid).  

Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya 

usaha yang melayani anggota (ibid). Koperasi simpan pinjam memiliki kegiatan 

diantaranya, menghimpun dana dari anggota, meminjamkan pinjaman kepada 

anggota dan menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekundernya (ibid). 

Pengelolaan kegiatan koperasi simpan pinjam dilakukan oleh pengurus atau 

pengelola professional berdasarkan standar kompetensi (ibid). 

Berdasarkan akta pendirian nomor 572/BH/XIII Direktorat Koperasi 

Propinsi Riau tahun 1973, Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selanjutnya di sebut KPRI UIN SUSKA RIAU 

didirikan pada tanggal 9 Agustus tahun 1973 dengan nama Koperasi Karyawan 

Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru yang berkedudukan di 

Jalan Pelajar, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Pekanbaru. Saat ini KPRI UIN 

SUSKA RIAU berkedudukan di Kampus Raja Ali Haji UIN SUSKA RIAU dengan 

jumlah anggota tahun 2017 ini sebanyak 575 anggota. Berdasarkan wawancara 

dengan bendahara yaitu Bapak Drs. Zulkifli pada tanggal 15 Maret 2017, pada saat 

awal koperasi berpindah kedudukan ke Kampus Raja Ali Haji tahun 2005, Koperasi 

tidak hanya memiliki unit usaha simpan panjam saja namun juga mengelola bisnis 

penyewaan gedung dan kantin di UIN SUSKA RIAU, tetapi untuk saat ini 

penyewaan gedung dan kantin dikelola oleh Pusat Pengembangan Bisnis. KPRI 
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UIN SUSKA RIAU memiliki tiga jenis simpanan yaitu simpanan pokok, wajib dan 

sukarela (ibid). 

Proses Pengajuan Peminjaman pada KPRI UIN Suska dapat diajukan 

dengan menggunakan tiga metode pembayaran yaitu yang pertama adalah 

pembayaran secara auto-debet gaji pegawai yang bersangkutan, yang kedua adalah 

pembayaran secara tunai yang disepakati antara anggota dan pimpinan koperasi. 

Kemudian cara yang ketiga yaitu cara pembayaran hybrid. Sistem pembayaran ini 

dapat diambil disaat jumlah gaji anggota tersebut tidak lagi mencukupi sehingga 

untuk menutupi kekurangan pembayaran angsuran dilakukan dengan melakukan 

pebayaran secara tunai. 

Berdasarkan hasil observasi penulis, selama ini sistem administrasi yang 

berjalan di KPRI UIN Suska mulai dari pendaftaran atau pembukaan rekening, 

transaksi pengajuan peminjaman, membayar angsuran, menyimpan tabungan masih 

dilakukan dengan pencatatan secara manual oleh seorang petugas. Pada awalnya 

hal tersebut bukanlah menjadi sebuah masalah namun dalam perjalanan, seiring 

dengan bertambah banyaknya anggota dan banyaknya transaksi yang dilakukan di 

Koperasi mengakibatkan data yang dikelola menjadi semakin besar sehingga 

pengelolaan secara manual menjadi tidak efektif lagi, data-data yang dikelola 

menjadi tidak akurat. Seiring berjalan nya waktu jumlah peminjam di KPRI UIN 

Suska juga semakin bertambah, terbatas nya dana dan lambat nya proses saat akan 

berkoordinasi saat melakukan peminjaman adalah salah satu masalah yang saat ini 

dihadapi oleh Koperasi Pegawai Negeri UIN Suska.  

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di atas maka dibutuhkan 

sebuah sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis website. Dengan adanya 

sistem yang terkomputerisasi secara online akan semakin mempermudah proses 

bisnis yang ada, kelebihan dari sistem yang akan dibangun dengan sistem yang lama 

adalah kemudahan akses data dan pengunaan, kemudahan perawatan (maintenance) 

serta keamanan data yang lebih terjamin. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun website sistem informasi koperasi simpan 

pinjam online yang mampu meminimalisasi kekurangan dari sistem 

komputersasi berbasis desktop? 

2. Bagaimana menerapkan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam 

online? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak terlalu luas, maka batasan masalahnya akan di 

fokuskan pada: 

1. Sistem ini hanya mengolah data anggota, data simpanan, data pinjaman 

data angsuran dan laporan. 

2. Perancangan sistem menggunakan metode Object Oriented Analys and 

Design (OOAD) yang dibatasi empat tools yaitu, use case diagram, 

activity diagram, sequence diagram dan class diagram. 

3. Pembuatan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

database menggunakan MySQL. 

4. Pengujian menggunakan User Acceptance Testing (UAT) dan 

Blackbox. 

5. Aktor dari sistem ini yaitu, anggota, admin (bendahara) dan pimpinan 

(kepala koperasi). 

6. Prototyping menggunakan software Bootstrap Studio versi 3 dan 

Balsamic mockup versi 3. 

1.4. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Menghasilkan Sistem informasi koperasi simpan pinjam yang mampu 

meminimalisasi kelemahan sistem terkomputerisasi berbasis desktop. 

2. Menerapkan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi 

Pegawai UIN SUSKA RIAU. 
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1.5. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat mempermudah admin dalam pengolahan data anggota simpan 

dan pinjam. 

2. Dapat mempermudah admin dalam proses pengolahan data dan 

laporan. 

3. Dapat mempermudah admin dan Pimpinan melakukan persetujuan 

peminjaman.  

4. Dapat mempermudah admin dalam melihat jumlah angsuran dan sisa 

angsuran, dan Sisa Hasil Usaha (SHU). 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan laporan penelitian ini terdiri pokok-pokok permasalahan 

yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi beberapa bagian: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori tentang teori-teori umum 

yang mendukung judul penelitian, teori-teori tentang topik yang 

dibahas, teori-teori tentang masalah yang dibahas untuk digunakan 

sebagai landasan dalam melakukan penelitian. 

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan uraian langkah-langkah dalam melakukan 

penelitian, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data 

penelitian sampai dengan pembuatan laporan. 

BAB IV     ANALISA DAN PERANCANGAN  

Berisikan tentang analisa sistem yang sedang berjalan dan analisa 

sistem usulan serta melakukan perancangan  terhadap Sistem 
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Informasi Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia UIN 

SUSKA RIAU. 

BAB V       IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, lingkungan 

implementasi dan hasil dari implementasi. Serta menjelaskan pengujian 

perangkat lunak dan hasil pengujian. 

BAB VI     PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, agar Sistem 

Informasi Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia UIN 

SUSKA RIAU 

 


