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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Definisi koperasi menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 pasal 1 

menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

seorang atau badan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan 

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas 

kekeluargaan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tersebut, Bank 

Muamalat Indonesia cabang Palembang yang beralamat di jalan Kapt. A. Rivai 

Komp. Ruko Taman Mandiri Blok A No.5-7 Palembang Sumatera Selatan 

mendirikan koperasi atas kuasa musyawarah atau rapat pembentukan dengan 

nama Koperasi Karyawan Muamalat Palembang (KKMP). Koperasi Karyawan 

Muamalat Palembang (KKMP) didirikan pada hari Jum’at tanggal 7 Oktober 

2011. 

Pendirian Koperasi Karyawan Muamalat Palembang (KKMP) ini sangat 

menguntungkan bagi anggota koperasi yaitu karyawan Bank Muamalat Indonesia 

cabang Palembang. Keuntungan didapat dari hasil usaha yang dibentuk oleh 

koperasi yaitu pembagian sisa hasil usaha (SHU). Pembagian sisa hasil usaha 

(SHU) dilakukan setahun sekali berdasarkan keuntungan yang didapatkan 

koperasi yaitu keuntungan dari hasil usaha dagang dan bunga pinjaman koperasi. 

Keuntungan yang didapat akan dibagi rata kepada anggota koperasi sesuai jumlah 

karyawan yang terdaftar. 

Dalam kegiatan sehari-hari, Koperasi Karyawan Muamalat Palembang 

(KKMP) menjalankan kegiatan utama dalam bidang simpan pinjam. Adapun 

pengolahan data simpan pinjam yang dilakukan oleh admin atau pengelola 

koperasi antara lain yaitu pengolahan data anggota yang terdiri dari registrasi 

anggota dan simpanan anggota. Pengolahan data pinjaman yang terdiri dari 

pengajuan pinjaman, dan angsuran pinjaman. Pembuatan laporan anggota, laporan 

simpanan, laporan pinjaman, laporan angsuran serta laporan usaha. Pengolahan 
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data tersebut masih menggunakan aplikasi yang disediakan oleh sistem operasi 

yaitu menggunakan ms excel. Meskipun telah memakai sistem yang cukup baik 

dalam mengelola koperasi, Kegiatan yang di proses masih sederhana dan 

dikerjakan secara manual. Pengolahan data masih dilakukan secara terpisah dan 

tidak terikat satu sama lain. Hal itu menggambarkan bahwa sistem yang 

dijalankan oleh koperasi belum efektif karena waktu dalam pengolahan data 

koperasi terhitung cukup lama. 

Registrasi anggota koperasi dilakukan dengan meminta berkas pendaftaran 

kepada admin. Setelah itu, admin menginput data registrasi anggota sesuai dengan 

berkas yang telah diisi oleh anggota koperasi ke dalam sistem. Anggota koperasi 

memberikan simpanan pokok sebesar Rp 500.000,- dan simpanan wajib sebesar 

Rp 30.000,- perbulan yang akan dikelola oleh admin di dalam sistem dengan 

mendebet rekening anggota koperasi dan akan disetorkan ke rekening koperasi.  

Anggota yang ingin melakukan pinjaman harus meminta berkas pinjaman dari 

admin terlebih dahulu. Berkas yang telah diisi diserahkan langsung ke admin 

untuk disimpan. Hal itu menyulitkan bagi anggota koperasi yang berada di luar 

kota Palembang karena harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk mengambil 

dan menyerahkan berkas pinjaman. Angsuran pinjaman akan dikelola admin 

dengan mendebet rekening anggota koperasi dan akan disetorkan ke rekening 

koperasi. Pengolahan data pinjaman dan angsuran dilakukan oleh admin dengan 

memasukkan data ke ms excel. Laporan anggota, laporan simpanan, laporan 

pinjaman, laporan angsuran dan laporan usaha diberikan kepada ketua koperasi 

dengan memberikan berkas yang sudah disimpan di dalam lemari penyimpanan 

hal itu menyebabkan admin kesulitan dalam pencarian data. 

Sehubungan dengan hal di atas, penulis bermaksud untuk membangun suatu 

sistem informasi pada Koperasi Karyawan Muamalat Palembang (KKMP) yaitu 

melalui Bahasa Pemrograman PHP yang menggunakan database MySQL sehingga 

dapat mempermudah anggota koperasi dalam melakukan proses registrasi dan 

pinjaman kapan dan dimanapun berada serta nantinya akan dijadikan laporan 

akhir dengan judul “Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam pada Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Palembang”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada Koperasi Karyawan 

Muamalat Palembang (KKMP), adapun permasalahan yang ditemukan yaitu 

sistem yang digunakan saat ini belum efektif karena proses simpan pinjam masih 

menggunakan sistem yang sederhana. Hal itu menyebabkan admin kesulitan 

dalam mengelola data, mengakses data. Informasi yang didapatkan oleh anggota 

koperasi hanya berupa salinan hardcopy. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang 

akan dibahas dalam laporan akhir ini adalah “Bagaimana membangun suatu 

Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam pada Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Palembang dengan menggunakan Bahasa Pemograman PHP ?”. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar dalam penyusunan laporan akhir ini menjadi lebih terarah dan tidak 

menyimpang dari tujuan pembahasan, maka penulis membatasi pokok 

permasalahan yang akan dibahas hanya mencakup pada pengolahan data koperasi 

simpan pinjam pada Bank Muamalat Indonesia cabang Palembang yang terdiri 

dari pengolahan data anggota yang terdiri dari registrasi anggota dan simpanan 

anggota. Pengolahan data pinjaman yang terdiri dari pengajuan pinjaman dan 

angsuran pinjaman. Pengolahan data usaha yang terdiri dari pemasukan usaha dan 

pembagian sisa hasil usaha Pembuatan laporan anggota, laporan simpanan, 

laporan pinjaman, laporan angsuran, laporan usaha dan laporan sisa hasil usaha. 

 

1.4.  Tujuan dan Manfaat 

1.4.1. Tujuan 

Tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:  

a. Membangun suatu sistem informasi yang dapat membantu pengolahan data 

simpan pinjam pada koperasi secara lebih efektif dan efisien. 

b. Dapat memberikan informasi kepada anggota berupa informasi anggota, 

informasi simpanan dan informasi pinjaman. 

c. Dapat membantu dalam pengarsipan data laporan koperasi. 
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1.4.2. Manfaat  

Manfaat dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Dapat mempermudah admin dalam mengolah data simpan pinjam secara cepat 

dan akurat dengan menggunakan sistem informasi yang dihasilkan. 

b. Mempermudah anggota koperasi dalam mendapatkan informasi mengenai 

informasi anggota, informasi simpanan dan informasi pinjaman. 

c. Mempermudah admin dalam pengarsipan data anggota, data simpanan, data 

pinjaman, data angsuran, data usaha, dan data sisa hasil usaha. 

 

1.5. Metodelogi Penelitian 

1.5.1.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan pada Koperasi 

Karyawan Muamalat Palembang (KKMP) yang beralamatkan di jalan Kapt. A. 

Rivai Komp. Ruko Taman Mandiri Blok A No.5-7 Palembang Sumatera Selatan. 

 

1.5.2.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah kegiatan pengumpulan data dalam suatu 

penelitian yang sangat membutuhkan ketelitian, kecermatan serta penyusunan 

program yang terperinci agar diperoleh data yang benar-benar relevan dengan 

tujuan penelitian. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan 

penulis yaitu: 

a. Wawancara (Interview) 

  Wawancara (Interview) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengadakan tanya jawab untuk memperoleh informasi dan petunjuk 

berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi penulis. Dalam hal ini 

penulis mengadakan wawancara dengan Bapak Ahlani di bagian admin atau 

pengelola Koperasi Karyawan Muamalat Palembang yang beralamat di jalan 

Kapt. A. Rivai Komp. Ruko Taman Mandiri Blok A No.5-7 Palembang 

Sumatera Selatan. 

b. Pengamatan (Observasi) 
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  Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap proses-proses yang sedang berjalan. 

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung pada bulan April 

2016 hingga bulan Mei 2016 di Koperasi Karyawan Muamalat Palembang 

(KKMP) khususnya pada bagian admin atau pengelola guna mendapatkan 

keterangan yang lengkap untuk mendukung pembuatan laporan akhir ini. 

c. Studi Pustaka 

 Penulis melakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dari 

sumber-sumber yang ada. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan 

cara mencari dan mempelajari literatur, buku-buku, artikel, jurnal, teori yang 

mendukung serta referensi lainnya yang berkaitan dengan laporan akhir ini. 

Data dan informasi yang penulis dapatkan juga bersumber dari buku-buku 

penunjang baik milik pribadi maupun meminjam pada perpustakaan Jurusan 

Manajemen Informatika atau perpustakaan pusat yang ada di Politeknik Negeri 

Sriwijaya. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Agar dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai penyusunan laporan akhir 

ini maka sistematika penulisan dibagi dalam lima bab. Secara garis besar adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini penulis mengemukakan secara garis besar mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan uraian mengenai teori-teori pendukung yang 

nantinya digunakan dalam penulisan laporan akhir, seperti teori umum 

yang menjelaskan teori yang berkaitan dengan pengertian-pengertian 

tentang judul laporan akhir, teori program yang berkaitan dengan 
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program aplikasi yang digunakan, yaitu  bahasa pemrograman PHP dan 

teori-teori khusus mengenai UML (Unified Modeling Language). 

 

BAB III GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

  Bab ini menguraikan tentang gambaran umum mengenai sejarah 

singkat Koperasi Karyawan Muamalat Palembang, visi dan misi, 

struktur organisasi, serta prosedur sistem yang sedang berjalan. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisi pembahasan dari permasalahan yang ada melalui 

perancangan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam pada Bank 

Muamalat Indonesia cabang Palembang. 

 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan laporan akhir. Adapun 

isi dari bab ini adalah kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas 

dan dianalisa oleh penulis. Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan, maka 

pada akhir penulisan dikemukakan saran-saran yang berhubungan 

dengan permasalahan yang telah dibahas serta dapat berguna bagi 

semua pihak. 
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