
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Lampung Tengah merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah 

koperasi primer terbanyak kedua setelah Bandar Lampung dengan jumlah 561 

Unit dari 23 jenis koperasi yang ada. Dari jumlah tersebut terdiri dari 542 unit 

koperasi konvensional dan 19 unit koperasi syariah. Baitul Maal Wattamwil 

(BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak pada level mikro, 

yang mendasarkan operasinya pada prinsip-prinsip bagi hasil (syariah) yaitu pola 

pembiayaan keuntungan maupun kerugian antara BMT dengan anggota 

penyimpan berdasarkan perhitungan yang disepakati bersama. BMT menjalankan 

perannya dalam mengelola investasi (berupa modal, tabungan dan titipan) dan 

menghubungkannya dengan pembiayaan untuk mendorong pergerakan sektor 

usaha kecil. (BPS Provinsi Lampung,2015) 

Ada dua jenis pelayanan yang diberikan oleh BMT yaitu pelayanan jasa 

simpanan dan pembiayaan. Dalam pelayanan jasa simpanan atau simpan pinjam 

ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan seperti pendaftaran menjadi anggota, 

melakukan simpanan/tabungan, pengajuan peminjaman dan angsuran pinjaman, 

dimana proses yang dilakukan harus sesuai dengan aturan setiap instansi. Tidak 

ada permasalahan yang terjadi pada kegiatan simpan pinjam namun pada proses 

angsuran pinjaman sering terjadi permasalahan seperti anggota yang bermasalah 

dalam menyelesaikan angsuran pinjaman atau tidak mengikuti aturan yang telah 

disepakati sebelumnya, sehingga pihak instansi yang terkait harus melakukan 
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tindakan seperti melakukan penagihan, mengambil jalur hukum sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepaka ti hingga mendaftar hitamkan anggota dari instansi 

tersebut. 

Dalam kegiatan mendaftar hitamkan anggota yang dilakukan oleh setiap 

instansi  simpan pinjam masih menggunakan sistem penyimpanan lokal yang 

dapat menimbulkan potensi masalah karena tidak terintegrasi antar instansi, 

sehingga tidak adanya pertukaran data anggota yang didaftar hitamkan dan 

perbedaan data anggota baru antar instansi. Hal ini dapat memberikan kesempatan 

kepada anggota yang telah didaftar hitamkan untuk melakukan pendaftaran 

menjadi anggota baru di instansi berbeda yang dapat merugikan instansi tersebut. 

Menghindari potensi masalah tersebut, maka dibutuhkan sebuah pusat 

informasi dengan penyimpanan data yang besar melalui jaringan yang luas dan 

dapat diakses oleh semua instansi yang terkait dengan bantuan teknologi cloud 

computing. Penggunaaan konsep virtualisasi pada cloud computing membuat 

informasi dapat diakses melalui internet sehingga dapat mengurangi biaya 

Teknologi Informasi (TI) dan menyederhanakan pengelolaan layanan TI. Layanan 

cloud computing yang diberikan bersifat multi tenant dimana sumber daya 

komputasi dapat digunakan secara bersama-sama dan disesuaikan dengan 

kebutuhan pengguna. Aplikasi yang diberikan pada tenant mempunyai struktur 

dan database yang sama namun aplikasi antar tenant tidak akan berhubungan. 

Untuk data center (pusat data) yang digunakan sebagai penyimpanan data dari 

beberapa instansi dalam cloud coputing ini menggunakan model gudang data 

(data warehouse) yang dapat menampung data dalam jumlah besar.  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah arsitektur gudang 

data yang dapat mengintegrasikan penyimpanan data anggota dari seluruh instansi 

yang terkait agar dapat bertukar informasi dan mengetahui data anggota yang 

telah masuk dalam daftar hitam, sehingga anggota yang telah didaftar hitamkan di 

suatu instansi tidak dapat melakukan kegiatan apapun dalam instansi yang 

berbeda. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat 

dibuat sebuah rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana mengintegrasikan sistem informasi simpan pinjam antar BMT? 

2. Bagaimana merancang model arsitektur data multi tenant simpan pinjam 

pada BMT? 

3. Bagaimana merancang arsitektur gudang data untuk cloud computing 

BMT? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas dan menyimpang dari pembahasan maka 

penulis membatasi ruang lingkup permasalahan: 

1. Hanya merancang arsitektur gudang data pengolahan simpan pinjam pada 

Koperasi syariah BMT. 

2. Tidak membahas aplikasi yang digunakan untuk membangun gudang data. 

3. Validasi dilakukan dengan pengujian expert judgement. 

4. Infrastruktur gudang data dan cloud computing dianggap sudah ada. 
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5. Lingkup arsitektur hanya pada data multi tenant pinjaman. 

6. Arsitektur yang dibangun hanya sampai proses akses gudang data simpan 

pinjam. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Membangun arsitektur gudang data multi tenant untuk pengolahan data 

simpan pinjam dengan pendekatan cloud computing pada BMT. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian berguna bagi pemerintah, pengelola pihak BMT yang 

ingin mengimplementasikan aplikasi gudang data untuk cloud computing 

simpan pinjam. 

2. Dari penerapan arsitektur ini diharapkan dapat diterapkan penggunaan 

sistem satu pintu untuk aplikasi pengolahan data simpan pinjam dalam 

menjembatani pemerintah dengan pihak pengelola BMT. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan pembahasan dalam enam 

pokok bahasan yang secara singkat akan diuraikan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini dibahas mengenai tujuan penelitian, batasan masalah, 

rumusan  masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 
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Dalam bab ini dibahas mengenai teori-teori yang terkait tentang arsitektur 

gudang data, data multi tenant, cloud computing, dan pengelolaan data simpan 

pinjam di BMT. 

BAB III Metode Penelitian 

Metode penelitian dibahas mengenai kerangka penelitian dan tahapan 

penelitian sesuai dengan prosiding Robert Cole, dkk (2005) tentang Proactive 

Research. Metode pengumpulan data mengunakan metode study literature,  

observasi dan wawancara. 

BAB IV Analisis dan Pemetaan artifak Arsitektur 

Dalam bab ini dibahas pemetaan dan analisis tentang komponen data store 

simpan pinjam dan penjelasan tentang proses bisnis simpan pinjam di BMT. 

BAB V Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Pembahasan mengenai pengujian dan hasil pengujian menggunakan expert 

judgement. Dan analisa dari hasil penelitian. 

BAB VI  Penutup 

Bab ini berisikan tentang simpulan yang didapat dari analisa hasil 

penelitian dan saran. 

 


