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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

KPRI Ragom Gawi terbentuk pada tanggal 4 April 1979 dengan badan 

hukum No. 337/BH/8/1980 tanggal 7 Januari 1980, dengan keanggotaannya 

terhimpun dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kota Bandar 

Lampung. Tujuan dibentuknya KPRI Ragom Gawi adalah untuk membantu para 

anggota atau pegawai dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga nya, baik 

bersifat materil maupun kesejahteraan sosial bagi keluarganya. Dan saat ini 

jumlah anggota pada KPRI Ragom Gawi telah mencapai sepuluh ribu anggota, 

namun dengan instansi sebesar ini KPRI Ragom Gawi dalam melakukan 

transaksinya masih terdapat proses yang dilakukan secara manual, salah satunya 

pada transaksi pembuatan laporan sisa hasil usaha (SHU). 

Diharapkan dengan adanya sistem komputerisasi pada kegiatan transaksi 

pembuatan laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) ini dapat meminimalisir kesalahan 

yang ada pada sistem saat ini. Dan juga sistem penunjang keputusan Sisa Hasil 

Usaha (SHU) pada Koperari Pegawai Negeri dapat meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi proses penyimpanan dan peminjaman pada koperasi karena proses 

penentuan keputusan dibantu secara komputasi modern dengan bantuan computer. 

(Zainal Arifin, 2010) 

Proses pembuatan laporan sisa hasil usaha (SHU) di kantor KPRI 

Ragom Gawi semua prosesnya masih berbentuk manual dari pendaftaran anggota 
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hingga pembuatan laporan sisa hasil usaha (SHU). Prosesnya di catat pada lembar 

kertas yang diarsipkan pada buku besar, setelah pengarsipan pada buku besar 

selanjutnya semua data disalin pada komputer menggunakan aplikasi pengolahan 

angka atau aplikasi pengolahan kata, kemudian data simpanan dalam bentuk file 

excel atau file word yang dikomputer dicetak untuk menjadi laporan.  

Proses yang ada dalam lingkup pembuatan laporan Sisa Hasil Usaha 

(SHU) pada KPRI Ragom Gawi sendiri yaitu, pertama anggota mendaftarkan 

dirinya ke KPRI Ragom Gawi, setelah anggota berhasil terdaftar maka anggota 

tiap bulan akan mendapatkan tagihan simpanan, jika anggota ingin melakukan 

peminjaman berupa uang atau barang maka anggota harus mengisi formulir 

peminjaman dan jika pengajuan peminjaman  di setujui maka anggota tiap bulan 

akan mendapatkan tagihan piutang, selanjutnya anggota melakukan pembayaran 

tagihan mereka sesuai dengan tagihan mereka, dari tagihan simpanan / tagihan 

piutang / data pembayaran tiap bulan bendahara membuat laporan sisa hasil usaha 

(SHU) yang nanti nya akan di beritahukan kepada semua anggota di Rapat 

Anggota Tahunan (RAT). 

Adapun beberapa kendala yang dihadapi mengenai proses pembuatan 

laporan sisa hasil usaha (SHU) yang masih manual di catat pada lembar kertas 

yang kemudian diarsipkan dalam buku besar adalah rentan hilang dan rentan 

rusak, sehingga mengakibatkan data yang di dalam buku besar pun hilang dan 

rusak. Dan karena pencatatan dilakukan pada lembar kertas menjadi beresiko 

rentan kecurangan karena data dapat berubah. Tidak hanya dalam proses 

pencatatan yang masih manual tetapi pada proses penyalinan ke komputer 
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memakai aplikasi pengolahan data pun masih terdapat beberapa kendala, salah 

satu kendalanya adalah redudansi data. Maka diperlukannya sistem yang dapat 

mengelola pembuatan laporan sisa hasil usaha (SHU) tersebut kedalam komputer, 

dimana semua bagian yang ada dalam lingkup pembuatan laporan sisa hasil usaha 

(SHU) tidak perlu mencatat dan mengarsipkan data dana simpanan secara manual. 

Mengetahui beberapa fakta tersebut penulis tertarik mengangkat sebuah 

judul penilitian yaitu “Perancangan Sistem Informasi Sisa Hasil Usaha (SHU) 

(Studi Kasus : KPRI Ragom Gawi)”. Oleh sebab itu penulis ingin membuat 

proses pencatatan suatu transaksi berjalan lebih baik lagi yaitu dengan 

menggunakan sistem komputerisasi disini penulis menggunakan Pemograman 

Borland Delphi, DBMS MySQL dan berbasis Client Server. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah  dalam penulisan ini adalah : 

1. Membangun sistem pembuatan laporan sisa hasil usaha (SHU) pada 

KPRI Ragom Gawi ? 

2. Apakah dengan merancang sistem informasi sisa hasil usaha (SHU) 

menggunakan aplikasi yang berbasis Client Server pada KPRI Ragom 

Gawi dapat memudahkan pekerjaan yang ada? 
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1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka 

penulisan hanya membatasi masalah pada: 

1. Sistem ini membahas yang hanya berkaitan tentang 

pendaftaran/penginputan anggota baru, pengelolaan data dana simpanan 

/ data piutang / data pembayaran / data SHU, cetak tagihan simpanan dan 

tagihan piutang dan cetak laporan simpanan / laporan piutang / laporan 

pembayaran / laporan SHU. 

2. Sistem ini tidak membahas tentang transaksi penggajian anggota 

koperasi hanya membahas pemotongan gaji sesuai simpanan perbulan 

anggota. 

3. Output yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu laporan simpanan 

anggota, laporan piutang anggota, laporan pembayaran anggota, laporan 

SHU. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Setiap laporan yang bersifat ilmiah mempunyai tujuan yang akan dicapai 

antara lain : 

1. Untuk mengetahui sistem pembuatan laporan sisa hasil usaha (SHU)  

pada KPRI Ragom Gawi. 

2. Merancang sistem informasi sisa hasil usaha (SHU) yang berbasis Client 

Server pada KPRI Ragom Gawi. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian, yaitu: 

1. Sebagai bahan evaluasi dan masukan terhadap sistem informasi 

keuangan koperasi yang ada saat ini, untuk meningkatkan dalam 

pelayanan anggota, dan pegawai koperasi.  

2. Memberikan keluaran (output) laporan simpanan anggota, laporan 

piutang anggota, laporan pembayaran anggota, laporan SHU bulanan 

maupun tahunan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.  

 

1.6. Sistematika Penelitian 

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari 6 bab yang saling 

berhubungan. Sistematika penulisan tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini:  

BAB І  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB ІІ  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan pembahasan penelitian terdahulu dan teori yang mendukung 

penelitian atau objek penelitian serta kerangka pemikiran. 

BAB ІІІ  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang  tahapan penelitian dan metode pengumpulan data. 
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BAB ІV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang analisis kebutuhan, rancangan Data Flow Diagram 

(DFD) , rancangan antarmuka pengguna dan konstruksi sistem. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang penjelasan hasil penelitian, pembahasan penelitian, 

pengujian blackbox, lingkungan pengujian. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran-saran penulis pada Perancangan 

Sistem Informasi Sisa Hasil Usaha (SHU) (Studi Kasus : KPRI Ragom Gawi) 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


