
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang  

 Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat sehingga 

membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, 

mengkomunikasikan dan menyebarkan informasi melalui berbagai sarana. Sistem 

informasi sebagai kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang 

menggunakan teknologi untuk mendukung operasional dan kegiatan manajemen. 

Dilihat dari segi manfaat teknologi informasi di bidang jasa, salah satunya yaitu 

BMT (Baitul Maal wa Tamwil). Baitul Maal Wa Tamwil adalah lembaga 

keuangan nonbank yang beroperasi berdasarkan syariah dengan prinsip bagi hasil, 

yang didirikan oleh dan untuk masyarakat di suatu tempat atau daerah 

(Azyumardi Azra, 2003). 

BMT La Tahzan berdiri pada tanggal 2 November 2014 berlokasi di jalan 

Nagaria Gg. Masjid Al – Huda Desa Way Galih Kabupaten Lampung Selatan 

berbadan Hukum Nomor : 57/BH/X.1/III.08/III/2015. BMT La Tahzan 

berkembang dengan melalui pasar-pasar tradisional. Dengan adanya usaha 

pengelolaan yang baik saat ini anggota tidak hanya terdiri masyarakat pedagang, 

pengusaha kecil namun juga pengusaha menengah. Pembiayaan yang ditawarkan 

La Tahzan yaitu Musyarakah (Kerja Sama Modal), Murabahah (Jual Beli), 

Mudharabah (Bagi Hasil), Ijarah, Hawalah. Pada penelitian ini penulis memilih 

pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan margin yang telah disepakati oleh 

penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty 
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contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit nya 

(keuntungan yang ingin diperoleh)( Adiwarman Karim, 2003). Pada pembiayaan 

murabahah di BMT La Tahzan merupakan produk pembiayaan yang peminatnya 

lebih banyak dibandingkan dengan produk yang lainnya. 

Sistem pembiayaan murabahah yang berjalan saat ini sebagian sudah 

terkomputerisasi menggunakan excel pada pembuatan laporan pembiayaan 

murabahah. Sedangkan untuk promosi pembiayaan masih menggunakan brosur, 

proses pencatatan nama anggota yang melakukan pembayaran angsuran, 

pencatatan daftar angsuran pada buku besar, dan pencatatan kartu angsuran.  

Pada proses bisnis yang berjalan di BMT La Tahzan mengalami kendala pada  

proses pembiayaan untuk pendaftaran calon anggota masih dilakukan secara 

konvensional dimana calon anggota datang untuk di data satu persatu. Setelah itu, 

calon anggota menunggu informasi diterima atau tidaknya menjadi anggota yang 

membutuhkan waktu cukup lama. Kendala lainnya yang terjadi yaitu untuk 

mengetahui nama anggota yang harus melakukan pembayaran angsuran yang 

jatuh tempo harus dicari satu persatu sehingga memperlambat pencarian data 

angsuran yang harus melakukan pembayaran. Selain itu, kurangnya laporan untuk 

mengetahui nama anggota yang terlambat melakukan pembayaran angsuran, 

laporan anggota yang kena denda.    

Penelitian pembiayaan sebelumnya sudah ada yang melakukan oleh berbagai 

pihak diantaranya adalah Rancang Bangun Sistem Informasi Simpan Pinjam 

Mudharabah Pada Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil Ar-Rum (Anggi Mawaddah 

dkk, 2011) membahas mengenai pengelolaan data simpanan, data pinjaman, data 

rekening tabungan, dan data angsuran yang membedakan dengan penelitian saya 
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yaitu adanya laporan denda jika anggota telat melakukan pembayaran angsuran. 

Penelitian yang kedua yaitu Sistem Informasi Simpanan dan Pembiayaan Pada 

Baitul Maal Tamwil (BMT) Al-Multahzan Kabupaten Tegal (Endang 

Retnoningsih, 2015) membahas mengenai pendaftaran anggota, simpan pinjam 

dan laporan yang perancangan aplikasi menggunakan desktop. Perbedaan dengan 

penelitian yang saya lakukan yaitu perancangan aplikasi menggunakan website 

yang nantinya bisa memberikan informasi mengenai pendaftaran, pembiayaan 

angsuran secara online. 

Berdasarkan kendala dan analisa perbandiangan dua paper maka penulis 

membuat sistem yang akan dibangun berbasis website, dengan dibangunnya 

sistem baru ini bisa menghasilkan laporan anggota yang harus melakukan 

pembayaran angsuran dan daftar anggota yang terkena denda secara akurat dan 

tepat. Dengan demikian, penulis merancang sistem baru yang berjudul “Rancang 

Bangun Aplikasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus : Koperasi 

Pembiayaan Syariah BMT La Tahzan Way Galih, Lampung Selatan)” 

menjadi suatu sistem baru yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pada 

pengolahan data angsuran pada BMT La Tahzan. 

 

1.2  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pengolahan data dari daftar calon anggota dan anggota 

yang melakukan pembiayaan murabahah ? 

2. Bagaimana rancang bangun aplikasi pembiayaan murabahah ? 
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1.3  Batasan Masalah  

 Berdasarkan dari latar belakang diatas agar tidak terjadi perluasan masalah, 

maka batasan masalah yang dibatasi : 

1.    Perancangan ini hanya dilakukan di Koperasi Pembiayaan Syariah BMT 

La Tahzan Way Galih, Lampung Selatan. 

2.    Proses bisnis yang berjalan dibatasi pada proses pendaftaran calon 

anggota, pengajuan pembiayaan, pencatatan angsuran transaksi 

pembiayaan, pembuatan laporan pembiayaan transaksi anggota yang telah 

tersimpan, serta denda  jika anggota telat melakukan pembayaran.   

3.    Pada sistem ini menggunakan bahasa pemograman PHP dan database 

menggunakan My SQL. 

4.    Penelitian ini tidak membahas tentang akuntansi secara detail, hanya 

membahas secara umum pada pembiayaan murabahah saja.  

5.    Produk pembiayaan murabahah ada 4 jenis produk yang dijual belikan 

yaitu elektronik, gadget, furniture, dan kendaraan roda dua. 

6.    Harga pokok barang dibatasi minimal dengan harga Rp 1.000.000,00. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

Merancang dan membuat aplikasi pembiayaan murabahah pada pengolahan 

data transaksi mulai dari pendaftaran calon anggota, pengajuan pembiayaan, 

pencatatan transaksi, dan membuat laporan transaksi yang sudah disimpan.  
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1.5  Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan (BMT La Tahzan) 

a. Mempermudah proses pengolahan dan pelaporan data transaksi anggota 

secara efektif dan efisien.  

b. Mempermudah dalam memberikan informasi-informasi yang berkaitan 

dengan transaksi pembiayaan di BMT La Tahzan kepada pihak-pihak 

yang terkait.  

2. Universitas Teknokrat Indonesia 

a. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu yang 

diajarkan selama berada dibangku kuliah.  

b. Menjalin hubungan baik antara Universitas Teknokrat Indonesia dengan 

BMT La Tahzan. 

3. Pihak Penulis  

a. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan hasil penelitian 

ini mampu menganalisis, merancang, dan membangun sistem.  

b. Menjalin hubungan individu dengan perusahaan guna mempermudah 

mahasiswa untuk kedepannya dalam pencarian pekerjaan. 


