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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang sangat

pesat seperti sekarang ini, terdapat berbagai kebutuhan yang belum terpenuhi

secara maksimal sehingga timbul berbagai permasalahan yang semakin komplek

di berbagai bidang terutama dalam kegiatan sehari-hari. Menghadapi kenyataan

tersebut tentunya kita dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada

dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi serta ketepatan dan keakuratan

dalam memberikan informasi sehingga dalam melaksanakan pekerjaan kita akan

mendapatkan hasil yang optimal. Salah satu cara untuk mendapatkan hasil yang

optimal adalah dengan pemanfaatan Ilmu Teknologi Komputer yang kini telah

mengembangkan sebuah Teknologi Jaringan menjadi Teknologi internet. Dengan

segala bentuk kecanggihan  internet maka kemampuannya dapat berguna untuk

masyarakat di berbagai bidang.

Kebutuhan akan informasi mengharuskan kita untuk dapat menyampaikan

informasi dengan jelas dan menarik kepada semua orang, sehingga tidak terjadi

salah penafsiran dalam proses penerimaan informasi. Agar dapat menyampaikan

informasi dengan jelas dan menarik, maka dapat dilakukan dengan berbagai cara,

diantaranya adalah dengan mendeskripsikan data yang telah ada dengan

menggunakan media penyampaian yang tepat dan jelas. Perusahaan tidak cukup

hanya menggunakan Sistem Komputerisasi sebagai media penyampaian

informasi, namun dengan adanya Teknologi Internet maka diharapkan perusahaan

dapat menerapkan Sistem Informasi  Berbasis Online guna membantu dalam

pengaksesan informasi yang ada secara lebih luas.

KJKS BMT-UGT Sidogiri (Baitul Maal wat Tamwil-Usaha Gabungan

Terpadu) didirikan oleh beberapa pengurus BMT-MMU dan orang-orang yang

berada dalam satu kegiatan UGT-PPS (Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren

Sidogiri) yang didalamnya terdapat PJGT, Pimpinan Madrasah, Guru, Alumni dan

Partisipan PPS yang tersebar di Jawa Timur. KJKS BMT-UGT Sidogiri mulai



2

beroperasi di Surabaya pada tanggal 6 Juni 2000. Seiring berjalannya waktu

koperasi BMT-UGT Sidogiri berkembang begitu pesat dan mendirikan kantor

cabang dan cabang pembantu di beberapa daerah di Indonesia.

Koperasi Sidogiri cabang Pekanbaru merupakan kantor cabang untuk

propinsi Riau dan memiliki dua kantor cabang pembantu yaitu berada di

Bengkinang dan Rengat. Dalam pengolahan data di Koperasi BMT-UGT Sidogiri

cabang Pekanbaru memiliki beberapa pengolahan data yaitu melayani pendaftaran

sebagai anggota dan nasabah, pembukaan rekening tabungan, penarikan tabungan

dan layanan jasa pembiayaan. untuk mengolah data tersebut koperasi sidogiri

telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi dalam transaksi dalam

pengolahan data pada saat ini.

Lambatnya proses pendaftaran anggota dan pengajuan pembiayaan yang

dilakukan dengan pengisian fomulir secara manual kemudian teller melakukan

pengimputan data ke komputer, hal ini seringkali terjadi kesalahan dalam

pengimputan data, selain itu data nasabah yang melakukan proses pendaftaran dan

pengajuan pembiayaan hanya terdaftar dimana tempat dia melakukan pendaftaran

atau mengajukan pembiayaan, dan ini tentu menyulitkan nasabah yang pindah ke

daerah lain karena tidak bisa melakukan transaksi karena data nasabah tidak

terdaftar di kantor lain.

Sistem informasi secara online dapat menjadi alternatif untuk

menggantikan sistem lama. Berkaitan dengan permasalahan yang timbul  maka di

lakukan penelitian tugas akhir dengan judul “SISTEM INFORMASI

KOPERASI BERBASIS ONLINE DI KOPERASI JASA KEUANGAN

SYARIAH BMT-UGT SIDOGIRI CABANG PEKANBARU”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan di atas, maka dapat di

ambil sebuah rumusan masalah ” Sistem Informasi Koperasi Besbasis Online Di

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru”
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1.3 Batasan Masalah

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan batasan-batasan agar tidak

menyimpang dari apa yang telah direncanakan, sehingga tujuan yang sebenarnya

dapat dicapai. Adapun batasan dalam laporan penelitian ini yaitu:

1. Sistem ini membahas pendaftaran anggota baru di koperasi UGT

Sidogiri cabang Pekanbaru.

2. Sistem ini membahas pembukaan rekening baru di koperasi UGT

Sidogiri cabang Pekanbaru.

3. Sistem ini membahas transaksi penyetoran, penarikan, ansuran

pembiayaan dan pengajuan pembiayaan di koperasi UGT Sidogiri

cabang Pekanbaru.

4. Proses pembayaran dan penarikan hanya dapat dilakukan di kantor

atau cabang pembantu koperasi UGT Sidogiri.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa Sistem Informasi Koperasi pada Koperasi Jasa

Keuangan Syariah BMT-UGT SIDOGIRI.

2. Untuk mengusulkan suatu perbaikan layanan sistem informasi yang

dapat membantu KJKS BMT-UGT SIDOGIRI Cab.Pekanbaru

dalam meningkatkan pelayanan terhadap nasabah.

3. Untuk merancang Sistem Informasi Koperasi berbasis Online pada

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT SIDOGIRI.
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1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Implementasi teknologi informasi sehingga bisa mendukung

perkembangan mutu dan kualitas perusahaan.

2. Membantu perusahaan dalam menerapkan sistem informasi koperasi

berbasis online sehingga perusahaan dapat menyampaikan informasi

dengan mudah

3. Memberikan suatu sistem informasi yang yang efisien dan akurat

berbasis online.

4. Untuk menambah wawasan serta pengaplikasian ilmu pengetahuan

yang telah diperoleh dengan keadaan yang nyata.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada laporan penelitian ini dibagi menjadi VI

(Enam) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Membahas teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan

Sistem informasi Koperasi pada Koperasi BMT UGT SIDOGIRI.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode pendekatan sistem,

pengumpulan data objek, dan tempat penelitian.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Berisi mengenai, analisa sistem tentang Sistem Informasi Koperasi

pada Kopersi BMT UGT SIDOGIRI, perancangan menggunakan

diagram-diagram UML meliputi Use case diagram, class diagram,
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sequence diagram, activity diagram dan colaboration,

perancangan arsitektur sistem, database dan interface.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Dalam bab ini berisi tentang  implementasi dan pengujian sistem

yang telah dibuat.

BAB VI PENUTUP

Bab VI ini berisikan kesimpulan dan saran.


