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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, yaitu perekonomian 

disusun atas dasar asas kekeluargaan dan kebersamaan, maka salah satunya adalah 

dengan koperasi. Koperasi simpan pinjam sebagai usaha bersama berfungsi untuk 

melayani kebutuhan anggota, khususnya dalam kebutuhan peminjaman dan 

penyimpanan uang. Dalam menjalankan usahanya koperasi berusaha memberikan 

pelayanan kepada seluruh anggota koperasi secara maksimal dengan tidak 

mengenakan denda maupun sangsi yang memberatkan. 

Koperasi simpan pinjam “JASA” Sragen adalah salah satu usaha yang 

bergerak di bidang penyimpanan dan peminjaman uang. Pengolahan data simpan 

pinjam yang dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda menyebabkan data berubah 

setiap saat. Penyediaan informasi yang cepat dan akurat adalah hal yang sangat 

penting dan membutuhkan penanganan yang serius sehingga dapat memuaskan 

anggota. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi komputer dewasa ini dan telah 

tersedianya pengolahan data secara digital, maka akan diperoleh efisiensi dan 

efektivitas kerja tinggi. Dalam hal ini komputer adalah salah satu hasil perkembangan 

teknologi tinggi yang dapat membantu mengatasi permasalahan yang timbul dalam 

pelayanan pinjaman dan simpanan kepada seluruh anggota.  

I.2. Pokok Masalah 

Koperasi simpan pinjam “JASA” Sragen pada awalnya melakukan semua 

transaksi secara manual yang sudah tentu tingkat ketelitian dan efektivitas kerja 

rendah yaitu dengan menggunakan kertas. Meskipun cara tersebut relatif murah dan 
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aman tetapi transaksi yang harus dilakukan dalam jumlah besar maka sering kali 

terjadi kesalahan dalam perhitungan uang. Tentunya hal ini dapat menyebabkan 

kinerja koperasi menurun. 

Untuk menghindari di atas, maka dipelajari kemungkinan penggunaan suatu 

sistem pengolahan data yang dapat  membantu mengatasi permasalah tersebut, 

misalnya komputerisasi pengolahan data. 

I.3. Batasan Masalah 

Sesuai dengan topik yang di pilih yaitu Komputerisasi Pengolahan Data 

Simpan Pinjam “JASA” Sragen, maka dibatasi permasalahannya pada unit simpan 

pinjam yakni mengenai pinjaman, simpanan, angsuran pinjaman, denda, ketentuan 

yang berlaku serta laporannya. 

I.4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk menujang kelancaran dalam pembuatan sistem ini, maka proses 

pengumpulan datanya dilakukan dengan cara : 

1. melakukan wawancara (tanya jawab) langsung dengan bagian pelayanan simpan

pinjam “JASA” Sragen.

2. mempelajari bentuk formulir masukan dan keluaran yang ada.

3. buku pegangan yang didapat dari perpustakaan kampus dan referensi kulian dan

karya tulis dari mahasiswa yang telah mengambil permasalahan yang sama.

I.5. Sistematika Penulisan Karya Tulis. 

Sistematika penulisan karya tulis ini meliputi : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan 

masalah, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis. 



3 

BAB II GAMBARAN UMUM 

Bab ini membahas tentang gambaran umum pengolahan data simpan pinjam di 

koperasi simpan pinjam “JASA” Sragen. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang penjelasan sistem pengolahan data simpan pinjan, basis 

data, relasi antar tabel, masukan, keluaran, serta alat pendukungnya. 

BAB IV PELAKSANAAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang spesifikasi program, langkah-langkah pengoperasian 

sistem mataupun program, pemeliharaan tabel dan laporan-laporan yang dihasilkan. 

BABA V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisis sistem dan saran-saran yang ada 

kaitannya dengan sistem simpan pinjam di koperasi simpan pinjam “ JASA” Sragen. 


