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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian 

“Koperasi adalah adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan 

atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai 

modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama 

di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.  

Koperasi menjadi tatanan yang penting dalam perekonomian Bangsa 

Indonesia dengan dibuktikannya oleh Landasan Konstitusional. Landasan 

konstitusional atau sering disebut dengan landasan struktural dalam koperasi 

Indonesia adalah UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Secara detail landasan ini 

tertuang dalam Pasal 33 ayat 1 yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Sekilas memang tidak 

dinyatakan dengan jelas jika koperasi merupakan bagian dari salah satu penopang 

dalam struktural perekonomian Indonesia. 

Dengan perkembangan teknologi informasi di era globalisasi yang cukup 

pesat ini sehingga dapat mempengaruhi aspek kehidupan. Hal ini membuat 

perusahaan atau instansi tidak bisa lepas dengan hal teknologi yang dapat 

membuat perkerjaan lebih efektif dan efesien.  

Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Jaya Desa Bakur merupakan instansi  

yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang melayani simpan pinjam untuk 

seluruh warga yang berada di wilayah Kecamatan Sawahan dan sekitarnya. 
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Pengelolahan datanya masih menggunakan excel untuk pencatatan dan pelaporan 

pembukuan. Sehingga potensi kesalahan menjadi lebih tinggi, data yang dicatat 

tidak valid, pelaporannya tidak akurat, dan pelayanan dianggota memerlukan 

waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu penulis mengambil masalah di bidang 

simpan pinjam untuk mempermudahkan pelayanan. Dengan ini di harapkan dapat 

membantu koperasi untuk meningkatkan pelayanan untuk warga dan anggota. Hal 

ini juga memudahkan penyimpanan data atau dokumen anggota koperasi, dan 

dapat mempermudah cara kerja pelayanan.   

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk membuat suatu sistem 

informasi simpan pinjam di Koperasi Unit Desa Tani Jaya Desa Bakur . Sistem ini 

dipergunakan untuk menciptakan sistem komputerisasi simpan pinjam guna 

mempermudah transaksi simpan pinjam, pengolahan data, serta penyajian 

informasi tentang anggota, dan angsuran. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar  belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat di 

identifikasi masalah bagaimana membuat sistem informasi simpan pinjam pada 

Koperasi Unit Desa Tani Jaya Desa Bakur lebih cepat dan efektif dalam 

mengelola data. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Aplikasi Sistem Informasi Simpan Pinjam pada 

Koperasi Unit Desa Bakur adalah sebagai berikut: 
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1. Aplikasi ini membuat sistem informasi simpan dan pinjam pada koperasi. 

2. Aplikasi ini menghitung jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan angsuran 

pinjaman dari masing-masing anggota. 

3. Aplikasi ini berfungsi mengelola data yang ada didalam koperasi yang 

dioperasikan oleh pengurus koperasi. 

4. Menghitung bunga pinjaman anggota. 

5. Laporan yang dihasilkan dari sistem ini adalah daftar users, daftar 

anggota,daftar jenis simpanan, daftar jenis pinjaman, transaksi kas, laporan 

pinjaman per anggota, laporan kartu piutang, laporan simpanan per anggota, 

laporan simpanan per periode, dan buku besar.   


