
 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penerapan teknologi komputer dalam suatu organisasi atau perusahaan di era 

globalisasi seperti sekarang ini merupakan hal yang penting, karena dapat 

menunjukkan kualitas dan pelayanan yang baik sehingga dapat memuaskan 

anggota atau calon anggota. Salah satu penerapan teknologi komputer adalah 

dapat mengelola suatu sistem yang terkomputerisasi sehingga dapat menghasilkan 

informasi yang cepat, tepat dan akurat. 

Salah satu perusahaan yang membutuhkan adanya penerapan teknologi 

komputer khususnya sistem terkomputerisasi adalah koperasi, karena dengan 

adanya sistem yang terkomputerisasi data simpanan maupun data pembiayaan 

terintegrasi satu dengan yang lainnya dan tersimpan dalam sebuah database tanpa 

harus mencari file satu per satu, sehingga proses bisnis yang ada di koperasi 

berjalan dengan baik. Salah satu sistem terkomputerisasi yang dibutuhkan oleh 

koperasi adalah sistem informasi akuntansi simpan pinjam. 

Sistem informasi akuntansi simpan pinjam adalah sistem informasi yang 

mengolah data transaksi simpan pinjam yang ada di koperasi sehingga data 

simpan pinjam dapat diolah menjadi suatu informasi  yang dapat digunakan oleh 

pegawai koperasi dan pihak-pihak lain yang membutuhkan (Novianti, 2016). 

Salah satu informasi yang dapat digunakan oleh pegawai koperasi adalah 

informasi akuntansi berupa laporan kas masuk dan kas keluar (cash flow), yang 

mana laporan kas masuk digunakan untuk melihat jumlah pendapatan yang di 

dapat koperasi dan laporan kas keluar digunakan untk mengontrol jumlah 

pengeluran dari adanya kegiatan pembiayaan.    
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Salah satu koperasi yang belum menerapkan sistem informasi akuntansi 

simpan pinjam adalah Koperasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) La Tahzan 

karena koperasi ini masih belum lama berdiri namun sudah memiliki ± 500 

anggota dengan berbagai produk simpanan dan pembiayaan. Untuk pencatatan 

transaksi simpan pinjam dan pembuatan laporan akuntansi, seperti kas masuk dan 

kas keluar masih harus ditulis di sebuah buku khusus setelah itu dipindahkan ke 

microsoft excel sehingga terdapat kendala, seperti data-datanya masih tidak 

terintegrasi satu dengan yang lainnya, belum adanya penyimpanan database 

sehingga perlu mencari data dari satu sheet ke sheet lainnya. Sistem ini kurang 

efektif karena seiring waktu peningkatan calon anggota di Baitul Maal Wa 

Tamwil (BMT) La Tahzan semakin meningkat dan perlu diimbangi dengan sistem 

pelayanan dan pengelolaan data transaksi yang baik kepada anggotanya maupun 

untuk koperasi itu sendiri.  

Dari masalah di atas, maka dalam penelitian ini akan dikembangkan sistem 

informasi akuntansi simpan pinjam pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) La 

Tahzan dengan menggunakan bahasa pemrograman pascal dan database MySQL, 

yang mana nantinya sistem ini dapat mengelola data pendaftaran simpananan dan 

pembiayaan. Selain itu juga dapat mengelola transaksi simpanan dan pembiayaan 

dan memproses pencatatan akuntansinya dengan menghasilkan laporan akhir 

berupa laporan kas masuk dan kas keluar (cash flow). 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem informasi akuntansi simpan 

pinjam pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) La Tahzan ? 
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1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Dalam merancang sistem ini menggunakan 2 produk simpanan, yaitu 

simpanan gotong royong usaha (sigraha) dan simpanan sukarela (sirela). 

2. Simpanan gotong royong usaha (sigraha) hanya dapat diambil setelah 12 

bulan dengan setoran awal minimal Rp 50.000. 

3. Simpanan sukarela (sirela) saldo minimal tersisa sebesar Rp 10.000. 

4. Jangka waktu pembayaran yang ada di sistem ini selama 3 bulan, 6 bulan, 

10 bulan, 12 bulan dan 18 bulan dengan minimal dana pembiayaan Rp 

1.000.000 dan maksimal dana pembiayaan sebesar Rp 10.000.000. 

5. Bagi hasil yang digunakan untuk produk simpanan gotong royong usaha 

(sigraha) rata-rata 12%/tahun. 

6. Margin keuntungan yang didapatkan koperasi adalah 2,5% dari 

pembiayaan. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah dapat 

merancang sebuah sistem informasi akuntansi simpan pinjam pada Baitul Maal 

Wa Tamwil (BMT) La Tahzan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 



4 
 

1. Dapat memproses dan mengelola data transaksi simpanan dan pembiayaan 

menjadi lebih baik. 

2. Memproses laporan akuntansi berupa laporan kas masuk dan kas keluar 

menjadi lebih cepat dari sebelumnya. 

3. Dapat mengontrol keuangan koperasi dari adanya laporan kas masuk dan 

kas keluar (cash flow). 

 

 


