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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Informasi berperan penting dalam semua aspek kehidupan terutama bagi 

mereka yang menekuni dunia bisnis. Kemajuan teknologi khususnya komputer 

menjadikan mereka yang bergerak di dunia bisnis perlu mencermati peluang yang 

mereka miliki karena komputer merupakan penunjang utama bagi sistem 

informasi di era modern ini, komputer sebagai sarana  pengolah data membantu 

manusia untuk dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, tepat 

dan akurat. Pemakaian sistem informasi yang terkomputerisasi sebagai alat 

pengolah data dapat dikatakan sebagai solusi terbaik untuk saat ini, karena dapat 

meningkatkan kecepatan pekerjaan sehingga dicapai efisiensi tenaga dan waktu 

dalam mengolah data.  

Sistem informasi akan mempermudah  suatu perusahaan  atau instansi 

didalam melakukan proses pengolahan data dengan pengambilan keputusan yang 

tepat bagi pihak manajemen. Karena itu, sistem informasi memegang peranan 

penting  didalam perkembangan suatu perusahaan atau instansi. Adanya sistem 

informasi yang baik, maka perusahaan atau instansi  akan memperoleh 

kemudahan untuk mempercepat tugas dan pekerjaan termasuk pada Koperasi 

(Angga Aditya Permana : 2016). 

Koperasi merupakan organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang 

orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan  

prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Salah satu 

produk koperasi adalah simpan pinjam, dimana koperasi tersebut memiliki tujuan 
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memberikan fasilitas simpan pinjam kepada anggotanya, membantu anggotanya 

dalam hal masalah ekonomi, mewajibkan anggota untuk menyimpan pada 

koperasi dan memberikan pinjaman dalam bentuk uang dengan bunga yang sangat 

rendah. 

Di MTs Negeri 2 Bandar Lampung terdapat sebuat Koperasi yaitu 

Koperasi Amanah. Sistem yang selama ini diterapkan dalam menjalankan 

kegiatan simpan pinjam masih menggunakan sistem konvensional yaitu 

berdasarkan pada catatan tertulis oleh pengurus koperasi kemudian dikerjakan 

(input) pada Microsoft Excel. Sistem pengolahan data simpan pinjam serta 

pengolahan data angsuran pada koperasi masih kurang efektif karena dalam 

pembuatan laporan membutuhkan 30 menit pertransaksi. Selain itu sering terjadi 

kehilangan buku anggota sehingga informasi mengenai data simpan pinjam dan 

tagihan pembayaran koperasi yang diterima oleh para anggota hanya dapat 

diketahui jika anggota tersebut datang langsung kepengurus koperasi. 

 Berdasarkan permasalah tersebut, maka penulis merancang sebuah sistem 

informasi untuk mempermudah pengolahan data dan laporan simpan pinjam serta 

dapat memberikan informasi kepada anggota dengan mudah tanpa harus datang  

langsung ke Koperasi.Penulis tertarik untuk mengambil judul “SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN MODAL KOPERASI (Studi Kasus : 

MTs Negeri 2 Bandar Lampung).” 

 

1.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah:  
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1. Bagaimana menganalisis sistem informasi akuntansi keuangan pada 

koperasi MTs Negeri 2  Bandar Lampung? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi akuntansi pada koperasi MTs 

Negeri 2  Bandar Lampung? 

 

1.2. Batasan masalah 

Agar pembahasan masalah lebih terarah, Penulis memberikan batasan 

masalah penelitian ini hanya pada : 

1. Sistem simpan pinjam pada koperasi MTs Negeri 2  Bandar Lampung. 

2. Sistem simpan pinjam hanya berupa uang tunai 

3. perancangan sistem simpan pinjam berbasis web Client Server dan SMS 

Gateway. 

 

1.3. Manfaat yang diharapkan 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi keuangan pada koperasi 

MTs Negeri 2  Bandar Lampung . 

2. Untuk merancang sistem informasi simpan pinjam yang dapat membantu 

mengatasi permasalahan yang ada pada koperasi MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung . 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian yang dilakukan sebagai berikut : 
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1. Adanya hasil analisis dapat mengetahui permasalahan pada sistem 

simpan pinjam yang ada di MTs Negeri 2 Bandar Lampung. 

2. Adanya hasil rancangan dapat mempermudah petugas koperasi dalam 

pengelolaan data simpan pinjam dan pembuatan laporan serta 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh anggota. 


