
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari, Masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan 

yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, skunder maupun tersier. Ada kalanya 

masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian Masyarakat yang semakin 

meningkat, munculah jasa pembiayaan atau kredit yang ditawarkan oleh lembaga 

keuangan Bank. Menurut undang – undang Perbankan No.10 Tahun 1998 

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dubiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. 

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani merupakan 

salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip Syariah Islam dalam 

kegiatan oprasionalnya. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 

tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah. PT BPRS Metro Madani mulai beroperasional 

tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan Akta Anggaran Dasar notaris 

Hermazulia, SH di Bandar Lampung No 1 tanggal 3 Maret 2005 yang disahkan 

oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) Nomor C-16872 

HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Juni 2005. Izin usaha dari Bank Indonesia Nomor 

7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005. 

Pada proses bisnis yang dilakukan di PT BPRS Metro Madani mengalami 

kendala pada proses permohonan kredit untuk calon nasabah yang masih 



dilakukan secara konvensional dimana calon nasabah datang untuk di data satu 

persatu. Setelah itu, calon nasabah harus menunggu informasi diterima atau 

tidaknya menjadi nasabah yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Kendala 

lainnya untuk mengetahui nama nasabah yang harus melakukan pembayaran 

angsuran yang jatuh tempo harus dicari satu persatu sehingga memperlambat 

pencarian data angsuran yang harus melakukan pembayaran. 

Penelitian yang dilakukan sebelumnya sudah dilakukan oleh berbagai pihak 

diantaranya yaitu Aplikasi Peminjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank 

Yudha Bhakti (Abdurahman & Riswaya, 2014) membahas mengenai pelayanan 

simpan pinjam. Penelitian ini menggunakan metode waterfall dengan alat 

pengembangan sistem berupa Object Oriented Analysis System (OOAD) dengan 

hasil yang didapat yaitu aplikasi mampu mendapatkan seluruh laporan 

pembayaran secara periode. Selain itu, aplikasi dapat meminimalisir kesalahan-

kesalahan yang dibuat oleh user/teller. 

Penelitian yang kedua yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi 

Berbasis web Pada Koperasi Warga Baru MTS N 17 Jakarta  (Hasyim, et al., 

2014) membahas tentang sisa tagihan pembayaran data koperasi yang diterima 

oleh anggota hanya dapat diketahui jika para anggota datang langsung ke 

manajemen koperasi. Oleh karena itu, dibuatlah sistem informasi koperasi 

berbasis web, sehingga kinerja yang lebih baik dari koperasi dan anggota dapat 

mendapatkan informasi dengan mudah tanpa harus datang ke koperasi. Hasil yang 

didapat dengan sistem yang dibangun pada sisi pengurus koperasi dan anggota 

lebih memudahkan dalam pembuatan laporan angsuran pinjaman dan jumlah 



simpanan. Melalui akses internet dapat memudahkan anggota tanpa harus datang 

langsung ke pengurus koperasi. 

Berdasarkan kendala dan analisa perbandingan dua paper maka dibuatlah 

sistem baru yang lebih baik supaya proses bisnis berjalan sesuai dengan tujuan. 

Dengan menggunakan sistem pendaftaran permohonan kredit dan pendataan 

pembayaran yang terkomputerisasi agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap 

calon nasabah. Dengan dibangunnya sistem baru ini dapat menghasilkan laporan 

nasabah yang harus melakukan pembayaran angsuran secara tepat dan akurat. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merancang sistem baru yang berjudul 

“Rancang Bangun Aplikasi Permohonan Kredit (Studi Kasus : PT Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Cabang Jatimulyo”). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat 

oleh penulis adalah: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi secara online untuk proses 

pendaftaran pengajuan kredit dan pendataan pembayaran nasabah? 

2. Bagaimana merancang aplikasi permohan kredit yang baik dan efektif? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah yang penulis ajukan lebih terarah dan tidak 

menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, maka penelitian ini penulis hanya 

dibatasi dalam ruang lingkup sebagai berikut : 

 



1. Objek penelitian hanya pada PT. BPRS Metro Madani 

2. Sistem hanya membahas tentang sistem pendaftaran pengajuan dan 

pendataan pembayaran kredit PT. BPRS Metro Madani 

3. Registrasi nasabah dilakukan dengan mengisi nomor KTP sebagai 

username. Satu nomor KTP hanya bisa digunakan untuk satu user 

nasabah. 

4. Dalam website ini, peneliti menggunakan prototype sebagai metodologi 

perancangan sistem, blackbox testing sebagai pengujian sistem dan 

Unified Modelling Language (UML) sebagai tools. 

5. Aplikasi sistem pendaftaran permohonan kredit online pada PT. BPRS 

Metro Madani Indonesia menggunakan bahasa pemograman PHP yang 

dikoneksikan dengan database MySQL. 

6. Website ini dapat diakses oleh staff admin website PT. BPRS Metro 

Madani , teller,  pimpinan dan nasabah. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menerapkan sistem pelayanan pendaftaran permohonan kredit secara 

online pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani. 

2. Melakukan pendataan pembayaran pada PT. BPRS Metro Madani untuk 

mempermudah proses pembayaran angsuran.  

3. Untuk mengetahui sejauh mana sistem dapat berfungsi dengan 

menggunakan pengujian black box. 

 



1.5. Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Pengembangan Ilmu 

Hasil penelitian ini diharapkan manjadi pembanding antara teori 

ilmu sistem informasi dengan keadaan yang terjadi langsung di 

lapangan.  

b. Bagi Penulis 

Berguna untuk menambah atau memperkaya wawasan pengetahuan 

baik teori maupun praktek, belajar menganalisa sistem yang dan 

melatih daya fikir dalam memecahkan permasalahan suatu organisasi 

atau instansi. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran kepada peneliti yang akan mengambil skripsi atau tugas 

akhir dengan tema yang sama. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Adanya perancangan sistem pendaftaran permohonan kredit dan 

pendataan pembayaran online ini mempermudah proses pendaftaran 

permohonan kredit dan pendataan pembayaran serta mampu 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh nasabah. 

 

 



b. Bagi Nasabah 

Sistem ini diharapkan mampu memberikan akses kepada calon 

nasabah untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas sesuai 

dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. 

 

1.6. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang perancangan perangkat lunak sistem pembayaran online 

pada PT. BPRS Metro Madani Kantor Cabang Jatimulyo, sebelumnya belum 

pernah dilakukan. Sebagai pendukung pernyataan tersebut maka, peneliti 

menguraikan hasil dari berbagai penelitian terkait dengan permasalahan yang akan 

dibahas. 

Dari beberapa penelitian mengenai topik yang berkaitan dengan 

perancangan sistem informasi pelayanan kredit, maka yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian - penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 

1.1 Keaslian Penelitian : 



Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Literatur Penulis Judul Tahun Penelitian sebelumnya Penelitian Yang akan dibuat 

Literatur 01 Nurlaila 

Hasyim, Nur 

Aeni 

Hidayah, 

Sarwoto 

Wijoyo 

Latisuro 

 

 

 

Rancang Bangun 

Sistem Informasi 

Koperasi Berbasis 

Web Pada Koperasi 

Warga Baru MTS N 

17 Jakarta 

2014 Metode penelitian ini untuk 

menganalisis dan merancang 

sistem yang digunakan adalah 

metode pendekatan berorientasi 

objek untuk RAD (Rapid 

Application Development) alat 

menggunakan UML (Unified 

Modeling Language). Dengan 

menggunakan penyimpanan 

database terdiri dari input, 

mengedit, menghapus, dan 

melihat sistem informasi yang 

dibangun untuk memfasilitasi 

deposito koperasi pengolahan 

data, pinjaman, toko, dan 

barang-barang. 

Sistem yang akan diusulkan 

dalam penelitian ini adalah 

Sistem  yang menerapkan 

pelayanan online pendaftaran 

pembayaran pada  PT BPRS 

Metro Madani Kc Jatimulyo  

untuk proses pendaftaran 

permohonan kredit dan 

pendataan pembayaran 

customer. Dengan menggunakan 

metode prototype tujuaannya 

adalah untuk dapat menjalin 

komunikasi yang baik antar user 

dan pengembang sistem serta 

dapat menghemat waktu dalam 

pengembangan sistem. 

Literatur 02 Hasan 

Abdurahman, 

Asep Ririh 

Riswaya 

Aplikasi Pinjaman 

Pembayaran Secara 

Kredit pada Bank 

Yudha Bhakti 

2014 Aplikasi pembayaran kredit pada 

Bank Yudha Bhakti adalah 

perusahaan bergerak dibidang 

simpan, pinjam dan pembayaran 

yang melayani nasabah 

khususnya dalam bidang 

pelayanan simpan pinjam. 

Metode pengembangan aplikasi 



2 

 

pembayaran secara kredit yang 

dibuat menggunakan metode 

waterfall dengan alat 

pengembangan sistem berupa 

Object Oriented Analysis 

System (OOAD), diagram 

usecase, aliran event, relasi 

actor, dan Activity diagram. 

Literatur 03 Novita Eka 

Riyandari, 

Arfan Haqiqi 

Sulasmoro., 

S.kom, Rais, 

S.Pd 

Sistem Informasi 

Permohonan Kredit 

Pada PT. Adira 

Quantum Multifinance 

Berbasis Web 

- Penelitian dilakukan dengan cara 

mengamati secara langsung 

terhadap objek yang diteliti, 

dalam hal ini adalah sebuah 

perusahaan leasing bernama PT. 

Adira Quantum Multifinance. 

Dengan dilakukannya penelitian 

ini, maka didapatkan data dan 

informasi yang diperlukan untuk 

membuat sebuah produk.  

 Sistem Informasi Pengajuan 

Kredit Pada PT. Adira 

QuantumMultifinance Berbasis 

Web”.  

Menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database 

MySQL. Sistem pengajuan 

kredit ini meliputi pemakaian 

situs oleh debitur seperti melihat 

prosedur, memilih barang, dan 



3 

 

mencari tau hasil dari pengajuan 

kredit. 

Literatur 04 Rizqqi Adha 

Putra 

Sistem Informasi 

Pelayanan Koperasi 

Berbasis Web di 

Kantor Koperasi 

Syariah Riyadh 

2017 Pengembangan metode yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan terstruktur 

dan metode pengembangan 

waterfall. Desain riset yang 

digunakan adalah metode 

deskriptif. Metode pengumpulan 

data digunakan pengamatan dan 

wawancara. Sistem desain alat 

yang digunakan untuk 

menggambarkan sistem model 

termasuk flowmap, diagram 

hubungan entitas dan data flow 

diagram. Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui 

prosedur pendaftaran dan 

pembayaran angsuran simpanan 

dan kredit yang sedang berjalan 

di Koperasi Syariah Riyadh.  

 

Literatur 05 Indra 

Kusumah 

Sistem Informasi 

Produk Pembiayaan 

Kendaraan Bermotor 

pada PT. BPRS Al 

Salam Amak Salman 

- Kegiatan bisnis yang menjadi 

andalan lembaga ini adalah 

kredit kendaraan bermotor 

dengan akad murabahah yang 

didalamnya diperlukan data 

lengkap mengenai kegiatan 



4 

 

perkreditan kendaraan bermotor 

dan juga termasuk pencatatan 

keuangan setiap transaksi yang 

berhubungan dengan kegiatan 

perkreditan kendaraan bermotor.  

Aplikasi yang dibuat adalah 

aplikasi berbasis web dengan 

framework Code Igniter sebagai 

alat bantunya dan menggunakan 

MySQL sebagai basis datanya 

 

 


