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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan 

dioperasikan oleh seorang atau kelompok demi kepentingan bersama dengan 

prinsip ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi berperan 

positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Koperasi merupakan sarana peningkatan 

kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan 

tujuan koperasi, khususnya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan 

masyarakat pada umumnya. 

Perkembangan koperasi sudah merambah kesegala sektor, mulai dari 

instansi pemerintah, swasta, pertanian dan pendidikan. Salah satu koperasi yang 

ada di lingkungan pendidikan adalah Koperasi Sekolah Menengah Kejuruan 

Ganesa yang terletak di wilayah Kabupaten Sukabumi. Dalam pelaksanaan 

operasional koperasi juga ada yang dinamakan jenis, aturan dan syarat simpan 

pinjam yang harus diketahui oleh nasabah yang mau menjadi anggota koperasi 

simpan pinjam. Adapun jenis dan aturan koperasi simpan pinjam yaitu simpanan 

pokok Koperasi Simpan Pinjam (KSP), simpanan wajib, tabungan koperasi, dan 

simpanan berjangka koperasi. Di dalam koperasi simpan pinjam juga memiliki 

syarat untuk melakukan pengajuan simpan pinjam dengan syaratnya harus 

bestatus Warga Negara Indonesia (WNI), menjadi anggota koperasi, pengisian 

formulir simpan pinjam, menyerahkan fotocopy kartu keluarga (KK), dan KTP. 

Permasalahan yang terjadi  di SMK Ganesa mengenai koperasi simpan 

pinjam yaitu, koperasi tersebut masih bergabung di bagian Tata Usaha sehingga 

pengerjaan operasional koperasi  belum berjalan dengan baik dikarenakan 

pengurus koperasi di SMK Ganesa masih merangkap di dalam tata usaha dan 

koperasi sendiri. Masalah lainnya pemilik koperasi pada saat anggota koperasi 

melakukan pembayaran cicilan harus melakukan buku kas untuk mencari nama-

nama yang  membayar, dan pencatatan data-data koperasi juga masih manual. 
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Permasalahan selanjutnya mengenai siswa dan siswi yang menabung yang di 

kelola oleh koperasi sering terjadi kekeliruan pada saat pencatatan dan 

pembukuan tabungan  sehingga dapat merugikan pihak sekolah dan siswa. 

Kerugian yang terjadi akibat kekeliruan pencatatan dan pembukuan yaitu 

tabungan siswa dapat bertambah ataupun berkurang dikarenakan banyaknya siswa 

yang menabung mengakibatkan pihak koperasi kesulitan dalam merekap data 

tabungan dan mengakibatkan pelaporan kepada kepala sekolah tidak sesuai 

dengan pencatatan dan pembukuan.  

Dari hasil wawancara dengan pihak pengelola koperasi dan guru di SMK 

Ganesa, masih banyak data-data peminjaman dan data simpan uang yang tidak 

sesuai dengan pembukuan akhir  yang mengakibatkan hambatan bagi pengelola 

koperasi untuk mengetahui laporan akhir peminjaman dan simpan uang.  

Oleh karena itu, penulis perlu mengembangkan satu sistem yang lebih 

terkomputerisasi dan terhubung dalam jaringan yang berfungsi untuk membantu 

kelancaran proses pengolahan data dan hasil pelaporan simpan pinjam. Dari latar 

belakang tersebut penulis tertarik untuk membuat website koperasi dengan judul 

‘’Simpan Pinjam Pada Koperasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Ganesa Berbasis Website’’. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka pada penelitian ini 

dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas yaitu :  

1. Proses pencatatan simpan pinjam di koperasi masih ditulis tangan dengan 

menggunakan buku besar sehingga menyulitkan bagi pemilik koperasi dan 

proses pengarsipan berkas sering terjadi kesalahan.  

2. Pengarsipan dokumen-dokumen penting di koperasi masih bergabung dengan 

Tata Usaha, sehingga terdapat data arsip yang hilang untuk itu perlu 

dipisahkan 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun mengenai tujuan dari hasil penelitian ini penulis dapat 

memaparkan sebagaimana : 

1. Situs   ini dapat membantu dalam  pengolahan data secara daring yang 

saling terintegritasi dan mempermudah pengelola koperasi pada saat 

melakukan pelaporan dan pembanyara cicilan dari nasabahnya. 

2. Situs  ini dibuat dengan basis data khusus untuk pengarsipan data koperasi 

agar tidak terjadi kehilangan arsip penting. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan yang 

diharapkan, maka perlu diterapkan batasan-batasan permasalahan yang akan 

dibahas di dalamnya, antara lain: 

1. Situs ini meliputi proses simpan pinjam yang dilakukan oleh admin SMK 

Ganesa 

2. Data yang diolah pada situs koperasi ini meliputi data anggota, data simpanan, 

data pengambilan simpanan, data pinjaman data angsuran pinjaman. 

3. Situs yang akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 

database MYSQL. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut.   

1. Bagi  Penulis 

a. secara  administratif  merupakan  salah  satu  syarat  dalam  menyelesaikan  

gelar sarjana.  

b. menambah  wawasan  ilmu  pengetahuan  dibidang  teknologi  informasi. 

c. menambah  pengalaman  bagi  peneliti  dalam  melakukan  penelitian. 

d. secara  praktis  merupakan  karya  yang  membanggakan. 

2. Bagi  Pengelola  Situs 

Bagi  Pengelola  situs penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  untuk  : 

a. Mempermudah  dalam  mengelola data simpan pinjam Koperasi. 
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b. Memudahkan dalam melihat informasi Koperasi 

3. Bagi  Pembaca 

Bagi  pembaca  penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  untuk membantu 

suatu masalah bagi para pembaca  menambah  wawasan  pengetahuan  

tentang  situs. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Penelitian skripsi 

 Sistematika penulisan penelitian skripsi dari penelitian ini sebagai berikut: 

 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang mengenai 

penelitian, identifikasi masalah, tujuan dari penelitian, batasan pada 

penelitian dan manfaat dari penelitian. 

 

2. BAB II STUDI PUSTAKA 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori yang terkait 

dengan permasalahan yang diambil, dari mulai kajian islam yang 

terkait dengan penelitian, kajian umum dan kajian keinformatikaan. 

 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang alur dari pelaksaan penelitian, dimulai dari 

inisiasi masalah sampai dengan solusi dari masalah yang telah 

diungkapkan, juga deskripsi waktu dan tempat penelitian. 

 

4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan perancangan dari aplikasi yang akan 

dibuat dalam bentuk diagram UML, analisis kebutuhan, alur sistem 

yang sedang berjalan dan yang diusulkan, perancangan. 
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5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan bagaimana penerapan dari 

perancangan yang telah dijelaskan sebelumnya dibuat menjadi sebuah 

aplikasi. 

 

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah 

dilakukan penulis 


