
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan Teknologi yang terus maju, kebutuhan 

Informasi semakin penting khususnya bagi seorang pimpinan dari Instansi-

Instansi Pemerintahan atau Swasta dalam perusahaan yang dipimpin nya, dengan 

adanya Teknologi sekarang ini dapat memudahkan proses pelaporan data, 

sehingga menghemat waktu, dan mencapai keberhasilan kualitas dan kuantitas 

Kinerja Karyawan (Nugroho, 2016) 

Salah satu Perusahaan yang memanfaatkan kemajuan Teknologi dalam 

setiap kegiatan nya adalah Bank BRI Unit Pulau Panggung. Bank BRI adalah 

sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan, Bank BRI Unit Pulau 

Panggung ber alamat di Jalan Raya Tekad Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten 

Tanggamus Proovinsi Lampung. 

Salah satu Produk yang ditawarkan oleh Bank BRI adalah Peminjaman 

Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Modal Kerja dan atau Investasi dengan 

plafond maksimal sampai dengan Rp. 25.000.000,- dengan syarat Individu 

(Perorangan) melakukan usaha yang produktif dan layak, telah melakukan usaha 

secara Aktif minimal 6 (enam) bulan, tidak sedang menerima kredit dari 

perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit , serta 

menyiapkan persyaratan Administarsi seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda 

Penduduk, dan Surat Izin Usaha. 
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Pengajuan Permohonan Dana KUR yang sedang berjalan pada Bank BRI 

Unit Pulau Panggung seringkali mendapat kendala seperti kurang terkontrol nya 

Nasabah  yang ingin mengajukan Permohonan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Hal ini menyebabkan Pelaksana Administrasi Kredit Usaha Rakyat (PA KUR) 

seringkali harus melakukan Komunikasi secara ber ulang kepada Nasabah. Pada 

permasalahan pengajuan permohonan peminjaman dana KUR pada Bank BRI 

Unit Pulau Panggung bertujuan Agar penyaluran dana KUR berlangsung lebih 

efektif dan efisien. 

Oleh sebab itu, dengan adanya sistem yang dapat membantu Nasabah dalam 

mengajukan permohonan Peminjaman Dana KUR secara Online diharapkan dapat 

bermanfaat bagi Nasabah dalam hal pengajuan Permohonan Pengajuan 

Peminjaman Dana KUR dengan efektif. 

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk membuat sebuah 

sistem berbasis Web dimana Sistem tersebut dapat memfasilitasi kegiatan 

Peminjaman Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan demikian penulis 

mencoba menarik permasalahan tersebut untuk dijadikan Laporan Tugas Akhir 

dengan judul Laporan “Perancangan Sistem Informasi Peminjaman Dana 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank BRI Unit Pulau Panggung”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang terdapat diatas, dalam Tugas Akhir ini 

penulis merumuskan sebagai berikut: 

Bagaimana membuat Sistem Informasi Peminjaman Dana Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) Pada Bank BRI Unit Pulau Panggung? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah Lapoan Akhir Studi ini penulis membatasi masalah seputar 

prosedur peminjaman dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit 

Pulau Panggung. Pada kesempatan ini penulis akan membahas tentang: 

1. Sistem Informasi Peminjaman Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Nasabah dapat mengajukan permohonan secara Online. 

2. Sistem akan memberikan Notifikasi seputar permohonan pinjaman dana 

KUR kepada Nasabah. 

3. Sistem akan menghasilkan Laporan Data Nasabah dan Laporan Data 

Pencairan yang komponen nya adalah Data Nasabah dan Data KUR. 

4. Sistem berbasis WEB dapat digunakan oleh Nasabah, Pelaksana 

Administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) , Kepala Unit, dan Non 

Nasabah. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Membuat Sistem Informasi Peminjaman Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

agar penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) lebih efisien. 

1.5 Manfaat 

Sebagai sarana untuk Nasabah Bank BRI agar dapat mengajukan 

permohonan secara Online dan mendapatkan Notifikasi seputar permohonan 

peminjaman Dana KUR dengan efektif. 
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1.6 Metode Penelitian 

Dalam penelitian Lapoan Akhir Studi ini penulis menggunakan beberapa 

metode untuk memperoleh data. Metode tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan pertanyaan kepada pegawai atau staff yang terkait dan 

memiliki wewenang serta tanggung jawab terhadap masalah-masalah 

yang berkaitan dengan proses pengajuan dana secara kredit bagi 

masyarakat. 

2. Tinjauan Pustaka (Library Research) 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, mengutip 

dan mengumpulkan data-data dari buku-buku yang digunakan sebagai 

landasan penyusunan. 

3. Dokumentasi  (Documentation) 

Merupakan metode pengumpulan data berupa form-form yang 

dibutuhkan sesuai dengan sistem yang dianalisa. 

4. Pengamatan (Observasi) 

Pengumpulan data dengan cara mengadakan secara langsung pada objek 

yang akan diteliti guna memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang 

semua hal yang berkaitan dengan data nasabah dan prosedur 

peminjaman dana kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Pulau 

Panggung. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan Laporan Akhir Studi ini dibagi 5 bagian, masing-masing dalam 

sub bagian: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penulisan tugas akhir, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan mengenai pengertian sistem, karakteristik 

sistem, klasifikasi sistem, pengertian pengolahan data, pengertian 

peminjaman dana kredit usaha rakyat (KUR), metode 

pengembangan sistem, Bahasa Pemodelan (Unified Modelling 

Language), kardinalitas relasi, Program aplikasi yang digunakan  

Xampp, PhpMyAddmin, Dreamweaver serta Black Box sebagai 

metode pengujian. 

BAB III ANALISIS PERANCANGAN SISTEM 

Menguraikan gambaran umum perusahaan yang berisi tentang 

sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur 

organisasi, uraian kerja, serta data yang digunakan untuk 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, 

meliputi analisis kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan, 

analisis kelayakan sistem yang diusulkan serta perancangan 

sistem yang berisikan model-model penyelesaian masalah sistem 
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yang lama dengan membuat rancangan untuk sistem baru yang 

diusulkan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Berupa implementasi sistem  yang dirancang oleh penulis dan 

membahas secara keseluruhan yang berhubungan dengan judul 

Sistem Informasi Peminjaman Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

pada Bank BRI Unit Pulau Panggung. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan 

saran yang digunakan bagi kemajuan perusahaan itu sendiri. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


