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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

  Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang 

memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan 

peningkatan kesejahteraan anggotanya (Subandi, M.M 2013:19). 

Keberadaan koperasi di tengah krisis ekonomi yang melanda negeri ini sangatlah 

dibutuhkan, terutama untuk menunjang usaha-usaha kecil dan menengah (UKM). 

Agar suatu koperasi bisa berkembang, koperasi memerlukan penghasilan baik 

melalui simpanan pokok dan simpanan wajib yang merupakan tabungan 

anggotanya secara rutin maupun melalui kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan 

koperasi itu sendiri, seperti simpan pinjam, toko yang menjual barang-barang 

konsumsi, dan lain-lain. 

Koperasi Karyawan BPPT Lampung Tengah merupakan salah satu usaha 

yang bergerak dalam bidang penjualan. Koperasi yang dimiliki sangat sederhana, 

yaitu untuk menjual beberapa barang kebutuhan sehari-hari karyawan (sembako) 

yang proses pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. 

Sistem manual yang diterapkan masih memiliki beberapa kelemahan, 

pencatatan data tidak akurat, data-data yang tersimpan dalam buku transaksi 

sering mengakibatkan kehilangan ataupun kerusakan, pencarian data, pembuatan 

data dan perhitungan laporan perbulannya membutuhkan waktu yang cukup lama 

karena tidak adanya database terpusat. Perhitungan manual dapat mengakibatkan 

kesalahan perhitungan sehingga penyajian data kurang efektif (human error). 
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Oleh karena itu, Koperasi Karyawan BPPT Lampung Tengah membutuhkan 

sistem yang lebih memudahkan admin di koperasi dalam mengolah data dan 

menyajikan laporan yang dibutuhkan sehingga menjadi sebuah informasi yang 

jelas dan akurat serta memiliki efisiensi waktu dalam penyajian laporan yang 

dibutuhkan. 

Alternatif lain dalam mengatasi masalah tersebut maka akan dibuat sistem 

koperasi konsumsi pada Koperasi Karyawan BPPT Lampung Tengah 

menggunakan aplikasi Borland Delphi dan MySQL sebagai database. Sehingga 

peneliti mengankat judul “Rancang Bangun Aplikasi Koperasi Konsumsi pada 

Koperasi Karyawan BPPT Lampung Tengah”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah “Bagaimana merancang dan membangun aplikasi koperasi 

konsumsi pada Koperasi Karyawan BPPT Lampung Tengah?”. 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian 

ini, agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang. Penelitian ini hanya 

dibatasi pada: 

1. Sistem koperasi konsumsi pada Koperasi Karyawan BPPT Lampung 

Tengah. 

2. Sistem transaksi penjualan pada koperasi ini yaitu tunai dan kredit. 

3. User yang mengelola sistem ini adalah administrasi. 
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4. Inputan sistem data karyawan, data barang, data pembelian dan data 

pembayaran. 

5. Output dari sistem ini yaitu laporan transaksi tunai dan laporan transaksi 

kredit. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1) Membangun sebuah sistem aplikasi untuk membantu proses koperasi 

konsumsi pada Koperasi Karyawan BPPT Lampung Tengah. 

2) Aplikasi yang dibuat diharapkan dapat membantu kinerja karyawan terutama 

bagian adiministrasi pada Koperasi Konsumsi Karyawan BPPT Lampung 

Tengah dalam memproses data koperasi konsumsi dengan tepat dan cepat. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Membantu mengelola sistem penjualan dalam melakukan pelayanan 

penjualan secara cepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan pelayanan 

kepada karyawan BPPT Lampung Tengah.  

2. Setelah menggunakan aplikasi hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi yang tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan 

dalam pelaporan data pada Koperasi BPPT Lampung Tengah. 

 

 

 


