
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan meningkatnya teknologi dalam segala bidang maka sudah 

sewajarnya jika setiap sektor mengalami perkembangan. Demikian juga dengan 

sektor koperasi yang perannya masih sangat dibutuhkan untuk menunjang 

perekonomian masyarakat Indonesia di mana sebagian besar terdiri dari golongan 

menengah ke bawah. Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan 

dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama dan koperasi 

melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi simpan pinjam adalah salah satu jenis 

koperasi yang mempunyai kegiatan utama menyediakan jasa penyimpanan dan 

pinjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan 

anggota pada umumnya. 

Dengan adanya sistem informasi tentunya dapat membantu kinerja 

adminsimpan pinjam, dimana web dinamis sistem informasi ini dapat mengelola 

data anggota, data pengajuan pinjaman, data perjanjian kredit, data angsuran, data 

tabungan secara mudah dan cepat, serta dalam pencetakan bukti angsuran pihak 

koperasi memanfaatkan mini printer bluetooth. Karena di zaman modern ini 

tentunya semakin banyak perusahaan yang bersaing dan berlomba-lomba 

memanfaatkan sistem informasi untuk kebutuhan perusahaan dalam menjalankan 

bisnisnya dengan cepat. 
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Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia (PUSKOVERI) yang bertempat 

di Jl. Ms Batu Bara Gang Pacar No.06 Rt.019 Kelurahan Kupang Teba 

Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung merupakan salah satu badan 

usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam yang melayani  masyarakat 

khususnya kepada anggota koperasi dalam bidang simpan pinjam.Saat ini sistem 

pengelolaan data anggotayang digunakan oleh PUSKOVERI Bandarlampung 

masih menggunakan cara yang manual, yaitu masih dicatat menggunakan kertas, 

sehingga hal ini kurang efisien dalam hal biaya untuk penggunaan kertas, buku 

dan lain-lain, dan juga apabila data hilang maka akan sulit menyampaikan sebuah 

informasi karena belum ada manajemen database. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas dibutuhkan sistem informasi yang 

dapat mempermudah admin dalam proses pengolahan data anggota koperasi 

simpan pinjam sehingga penulis mengangkat judul “Penerapan Web Dinamis 

Pada Sistem Informasi Simpan Pinjam Pusat Koperasi Veteran Republik 

Indonesia Bandar Lampung Dengan Pemanfaatan Mini Printer Bluetooth” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat 

adalah: 

1. Bagaimana menganalisa sistem simpan pinjam yang berjalan pada 

PUSKOVERI Bandarlampung? 

2. Bagaimana membangun sistem informasi pengolahan data koperasi simpan 

pinjam dengan web dinamis? 
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3. Bagaimana hasil evaluasi implementasi sistem dengan pengujian 

menggunakan pengujian ISO 9126. 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk pembatasan ruang lingkup penelitian ini dan berdasarkan latar 

belakang sebelumnya, maka berikut ini merupakan batasan masalah dalam 

penelitian ini: 

1. Sistem dirancang untuk digunakan oleh admin dalam pengolahan data 

anggota, data pinjaman, data perjanjian, data angsuran, data Tabungan,  dan 

pimpinan dapat otorisasi data pengajuan pinjaman, melihat data anggota, 

data angsuran, data tabungan dan laporan bulanan. 

2. Data yang diolah yaitu data anggota, data pengajuan pinjaman, data 

perjanjian, data angsuran, data tabungan  pada PUSKOVERI 

Bandarlampung. 

3. Pada proses pembayaran, admin tetap mendatangi anggota koperasi, 

berdasarkan SOP yang harus dilakukan, namun dipermudah dalam hal 

pencetakan bukti angsuran dengan printer thermal bluetooth. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa sistem simpan pinjam yang berjalan pada PUSKOVERI 

Bandarlampung. 

2. Merancang web dinamis sistem informasi pengolahan data simpan pinjam 

pada PUSKOVERI Bandarlampung. 
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3. Mengevaluasi hasil implementasi sistem dengan pengujian menggunakan 

pengujian ISO 9126. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kemudahan admin dalam mengolah data koperasi simpan 

pinjam. 

2. Memberikan kemudahan kepada pimpinan untuk otorisasi pengajuan 

pinjaman dan dapat melihat data anggota, data angsuran, data tabungan dan 

data laporan bulanan. 

1.6 Keaslian Penelitian 

Penelitian ini tentang Penerapan Web Dinamis Pada Sistem Informasi 

Simpan Pinjam Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia Bandar Lampung 

Dengan Pemanfaatan Mini Printer Bluetooth. Penelitian ini menggunakan metode 

pengembangan sistem Prototype. Objek penelitiannya yaitu simpan pinjam 

PUSKOVERI dan bertempatdi Jl. Ms Batu Bara Gang Pacar No.06 Rt.019 

Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. 

Pada pencetakan bukti angsuran, penelitian ini memanfaatkan mini printer 

bluetooth sebagai alat pencetakan. 

1.7 Sistematika Penelitian 

Sistem penyusunan laporan skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab yang saling 

berhubungan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.  
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Sistematika tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Batasan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisitentang Tinjauan Studi, Metode Pengembangan SistemPrototype, 

Pengujian ISO 9126, Analisis PIECES, Sistem Informasi, Koperasi, Penerapan, 

Web Dinamis, Printer Thermal Bluetooth, HTML(Hypertext markup language), 

PHP(Personal Home Page), MySql, DBMS(Database Management System), 

UML(Unified Modeling Language), Bagan Alir dokumen, Basis Data. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan Tahapan Penelitian, Kerangka Penelitian dan Kerangka 

Pengujian. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Dalam bab ini akan membahas Analisis Masalah, Analisis Kebutuhan, 

Analisis Kelayakan dan Perancangan. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi Penjelasan Hasil Program, Pengujian dan Implementasi 

Penelitian. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan Kesimpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


