
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu 

Instansi. Dengan adanya sistem informasi maka Instansi dapat menjamin kualitas 

informasi yang disajikan dan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi 

tersebut. Keberadaan perangkat komputer sangatlah diperlukan untuk mendukung 

sistem informasi, hampir seluruh perusahaan atau instansi baik pemerintah 

maupun swasta telah berangsur-angsur migrasi menggunakan teknologi komputer 

dalam mengelola atau menyimpan data mereka. Sistem informasi adalah suatu 

sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan 

transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial 

dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. (Sutabri, 2005) 

Perusahaan atau instansi didalam melakukan proses pengolahan data 

dengan pengambilan keputusan yang tepat bagi pihak manajemen. Sistem 

informasi memegang peranan penting didalam perkembangan suatu perusahaan 

atau instansi. Dengan adanya sistem informasi yang baik, maka perusahaan atau 

instansi akan memperoleh kemudahan untuk mempercepat tugas dan pekerjaan 

termasuk pada koperasi. Sistem yang sedang berjalan pada koperasi Guru SMP 

Negeri 20 Bandar Lampung belum terorganisir dengan baik, menggunakan buku 

dalam hal pencatatan data anggota koperasi,data simpanan anggota koperasi,data 

peminjaman uang,data pengembalian uang serta pembuatan laporan-laporan serta 

menampilkan laporan masih membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian 
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petugas koperasi melakukan pencatatan  kembali data-data setiap transaksi dengan 

menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Walaupun pengelolaan telah 

menggunakan komputerisasi tetapi masih terdapat beberapa kendala yaitu 

kurangnya informasi pembayaran dan simpanan yang dilakukan, lama dalam 

pencarian data dikarnakan harus mencari data satu persatu didalam buku dan 

sheet, tidak adanya keamanan seperti hak akses login sehingga data dapat 

diketahui oleh pihak lain, dan tidak adanya laporan secara priode.Oleh karena itu 

diperlukan sebuah rancang bangun sebuah sistem yang mana sistem ini nantinya 

dapat membantu pihak koperasi melakukan proses transaksi yang ada pada 

koperasi tersebut, sehingga pengontrolan data yang masuk dan keluar lebih 

mudah, kesalahan mengenai pencatatan dan penghitungan dapat diminimalisir, 

penyimpanan data yang lebih aman, pencarian data yang lebih mudah dan laporan 

- laporan simpan pinjam dapat disajikan dengan cepat dan akurat. 

Dari penelitian ini, penulis mengangkat judul “Sistem Informasi Simpan 

Pinjam Pada Smpn 20 Bandar lampung” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaiamana Cara mengelola data simpan pinjam pada Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 20 Bandar lampung ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem simpan pinjam pada Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 20 Bandar lampung ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai adalah : 
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1. Mengelola data simpan pinjam pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 

20 Bandar lampung 

2. Mengimplementasikan sistem simpan pinjam pada Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 20 Bandar lampung. 

1.4   Manfaat 

Manfaat dari pembuatan sistem Simpan Pinjam pada Sekolah Menengah 

Pertama   (SMP) 20 Bandar Lampung, yaitu “dengan rancangan sistem ini 

dapat digunakan sebagai salah satu alat kontrol untuk masa yang akan 

datang yang mengacu pada laporan yang ada sehingga tidak terjadi 

redudancy kebijakan yang akan diambil.” 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak keluar dari topik pembahasan, maka ditetapkan 

batasan-batasan masalah yaitu Perancangan sistem informasi hanya 

membahas tentang simpan pinjam dan Angsuran pinjamanan hingga 

pembuatan Laporan. 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk menyusun laporan tugas akhir ini menggunakan 

beberapa metode yaitu sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan 

Kepala Sekolah dan Keuangan mengenai hal yang bersangkutan 

dengan masalah yang dibahas pada laporan akhir. 

2. Pengamatan (Observation) 
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Metode pengumpulan data berdasarkan cara ini dilakukan pengamatan 

secara langsung mengenai sistem yang sedang berjalan pada sekolah 

yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat 

serta mempermudah dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

3. Tinjauan Pustaka (Study literature) 

Metode yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber pustaka, 

paper artikel, dan buku-buku sebagai referensi yang terkait dengan 

penyusunan laporan ini dan ada hubungannya dengan data yang di 

perlukan terkait judul laporan ini. 

4. Dokumentasi (documentation) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau berkas 

yang di butuhkan untuk penulisan laporan. 

1.7  Sistematika Penulisan 

 Laporan tugas akhir merupakan suatu Karya Tulis yang dibuat oleh 

Mahasiswa yang telah melaksanakan tugas akhir dengan sistem penulisan yang 

telah ditentukan. Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini antara lain: 

BAB I  PENDAHULUAN   

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari pembahasan 

secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung 

berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian,misalnya 

Gambaran umum simpanan pokok, gambaran umum simpan 

pinjan,serta data yang dipergunakan untuk memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan 

menguraikan tentang analisis terhadap. Permasalahan yang terdapat 

dikasus yang sedang diteliti. Meliputi analisis terhadap masalah sistem 

yang sedang berjalan, analisis hasil solusinya,analisis kebutuhan 

terhadap sistem yang diusulkan, analisis kelayakan sistem yang 

diusulkan. Perancangan sistem berisikan model-model penyelesaian 

masalah sistem lama dengan membuat rancangan untuk sistem baru 

yang diusulkan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas tentang analisa dan perancangan sistem serta 

memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, tahap analisa, desain, 

hasil testing dan implementasinya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis yang penulis buat 

berdasarkan bab sebelumnya. 

PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP  

LAMPIRAN  

 


