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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Permen No.4 tahun 2015, Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya 

disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar 

modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal 

dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.  BUMDesa 

yang bergerak di bidang simpan pinjam disebut dengan Usaha Ekonomi Desa 

(UED-SP). 

UED-SP Sedya Makmur adalah salah satu BUMDesa yang berada di daerah 

Tirtonirmolo dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi desa dengan 

mengusahakan bantuan permodalan.  Dalam pengelolaannya UED-SP Sedya 

Makmur mengadopsi antara sistem koperasi, perbankan dan pegadaian.  

Pengelolaan simpanan menggunakan istilah di koperasi yang dimodifikasi.  

Terdapat 3 jenis simpanan yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan 

sukarela.  Pengelolaan pinjaman menggunakan sistem pegadaian yang 

dimodifikasi.  Jika di pegadaian dalam satu periode tertentu tidak dapat 

menyelesaikan pinjaman maka akan dilakukan lelang, di UED-SP Sedya Makmur 

penyelesaian pinjaman dilakukan secara administrasi setiap bulan.  Pengelolaan 

jasa simpanan dan pinjaman menggunakan sistem perbankan, untuk perhitungan 

jasa simpanan sukarela dilakukan setiap periode, dan jasa simpanan sukarela dapat 

diambil setiap saat. 
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Proses transaksi simpan pinjam di UED Sedya Makmur masih menggunakan 

sistem manual.  Sebagai contoh dalam proses perhitungan bunga bulanan  

dilakukan  sebanyak 4 kali dalam 1 bulan yaitu tanggal 7, 14, 21 dan akhir bulan.  

Proses perhitungan tidak dilakukan pada semua penabung tetapi hanya penabung 

yang memiliki tanggal pendaftaran pada rentang tanggal tersebut.  Hal tersebut 

menyulitkan petugas dan memungkinkan kesalahan perhitungan.  Selain dalam 

proses transaksi, proses pelaporan juga membutuhkan waktu yang lama karena 

harus merekap jasa simpanan sukarela anggota satu per satu. 

Berdasarkan masalah di atas maka perlu dikembangkan sistem yang 

membantu dalam proses transaksi serta pelaporan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi.  Sistem tersebut dapat melakukan otomatisasi perhitungan 

jasa baik simpanan maupun pinjaman, pembayaran angsuran secara autodebet dan 

pelaporan sehingga dapat meminimalisir kesalahan.  Untuk itu penulis berniat 

membuat penelitian dengan judul “Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Usaha 

Ekonomi Desa (UED) Sedya Makmur Berbasis Web”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang 

maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut : Apakah sistem yang 

dikembangkan mampu mengotomatiskan perhitungan, pembayaran angsuran 

secara manual maupun autodebet serta pelaporan? 
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1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tempat penelitian adalah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) 

Sedya Makmur 

2. Sistem berisi pengelolaan data meliputi data petugas, data anggota, data 

simpanan, data pinjaman, data penarikan, data angsuran. 

3. Laporan yang dihasilkan adalah laporan analisis simpan pinjam dan tidak 

sampai pada laporan akuntansi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian  ini  adalah membangun sebuah sistem informasi berbasis 

web yang dapat  

1. Mengotomatisasi proses transaksi simpan pinjam dan pelaporan di Usaha 

Ekonomi Desa (UED) Sedya Makmur. 

2. Melakukan pembayaran angsuran secara manual maupun autodebet dari 

simpanan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

1. Memberikan kemudahan dalam pengolahan transaksi simpan pinjam. 

2. Mempercepat dalam proses pelaporan 

3. Meminimalisir kesalahan dalam perhitungan 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dokumen ini dibagi menjadi 5 bagian utama. BAB I Pendahuluan berisi 

penjelasan tentang “Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Usaha Ekonomi Desa 
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(UED) Sedya Makmur” yang mencakup latar belakang masalah, rumusan 

masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori, tinjauan pustaka membahas 

tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan 

dengan materi.  Dasar teori menguraikan teori dasar yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan untuk memahami istilah dalam penelitian. 

BAB III Metode Penelitian yang menyajikan secara lengkap setiap langkah 

eksperimen yang dilakukan di dalam penelitian ini, meliputi bahan/data, peralatan, 

prosedur pengumpulan data, analisis dan rancangan sistem.  Analisis berisi 

gambaran umum sistem dan kebutuhan sistem yang meliputi kebutuhan 

fungsional dan non fungsional.  Rancangan sistem terdiri dari rancangan proses 

yang digambarkan menggunakan DAD dan flowchart, rancangan data yang 

digambarkan dengan ERD, struktur tabel dan relasi antar tabel serta rancangan 

user interface berupa input dan output sistem, rancangan prosedural juga 

dijelaskan pada bab ini. 

BAB IV Implementasi dan Pembahasan, bagian ini menguraikan tentang 

cuplikan program inti dari sistem yang dikembangkan berdasarkan hasil 

perancangan sistem serta pembahasan dari hasil implementasi dan uji coba sistem 

secara fungsional. 

BAB V Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab 

masalah dan tujuan serta keunggulan dan kelemahan sistem, serta saran untuk 

pengembangan sistem lebih lanjut. 


