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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi semakin luas sejalan dengan 

perkembangan komputer yang semakin hari semakin pesat karena perkembangan 

teknologi informasi merupakan hasil pemikiran manusia yang menciptakan dan 

dapat mempengaruhi dunia, sehingga membawa perubahan perubahan yang terjadi. 

Dengan adanya teknologi informasi dapat membuat suatu sistem yang 

terkomputerisasi dimana sistem ini sangat mendukung kecepatan, kemudahan dan 

keakuratan dalam mengumpulkan, pengolahan penyimpanan data serta kebutuhan 

penyaluran. 

Untuk mencapai penataan informasi yang cepat, akurat dan mudah, maka harus 

terdapat fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang hal tersebut. Oleh karena 

itu diperlukan adanya informasi pada suatu instansi atau lembaga yang akan di 

mudahkan mengkatkan produktifitas kerja. 

Koperasi Apac Inti Pelita Sejahtera merupakan salah satu koperasi yang 

mempunyai salah satu jenis usahanya yaitu pinjaman. Sejak pertama kali didirikan 

koperasi ini telah memfokuskan dalam bidang usaha peminjaman. Koperasi ini 

berdiri secara resmi pada tahun 1994, yang diawali dengan 10 karyawan. 

Koperasi ini sudah menggunakan media komputer yang bertujuan untuk 

mempercepat informasi yang dibutuhkan. Tetapi di koperasi Apac Inti Pelita 

Sejahtera belum ada suatu system database khusus untuk menangani transaksi 

peminjaman, sehingga transaksi-transaksi yang dilakukan masih terdapat 

kesalahan-kesalahan mulai data yang ganda, sampai pencarian data yang memakan 

waktu dan lain sebagainya. 

Sebab itu dalam rangka meningkatkan kinerja koperasi Apac Inti Pelita Sejahtera, 

perlu diterapkan suatu teknik managemen dalam mengelola informasi data yang 

ada agar menjadi suatu yang bermanfaat untuk membantu pengelolaan koperasi 
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Apac Inti Pelita Sejahter dalam memberikan pelayanan pinjaman kepada setiap 

anggotanya. 

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menjadikan sebagai alasan 

penulisan tugas akhir yang berjudul “Pengembangan Sistem Informasi Pinjaman 

Pada Koperasi Apac Inti Pelita Sejahtera”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pokok masalah yang akan dibahas melalui penelitian ini adalah perancangan dan 

pengembangan system informasi pinjaman koperasi Apac Inti Pelita Sejahtera 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan sistem informasi untuk mengelola data pinjaman 

anggota yang update setiap bulannya 

2. Bagaimana mengembangkan sistem informasi yang menyajikan laporan-

laporan yang berkaitan dengan pinjaman dengan cepat. 

1.3 Batasan Masalah 

Dengam rumusan masalah tersebut maka akan dibuat system informasi pada 

koperasi Apac Inti Pelita Sejahtera dengan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Informasi yang disediakan hanya tentang Koperasi Apac Inti Pelita Sejahtera 

2. Tahap pengembangan system hanya dilakukan dari perencanaan (planning), 

pemodelan (modeling) dan pembuatan (construction). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian penulisan proposal ini antara lain sebagai berikut: 

1. Terwujudnya sistem informasi pinjaman pada koperasi Apac Inti Pelita 

Sejahtera sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh koperasi 

2. Menganalisa, merancang dan mengembangkan system informasi pinjam 

koperasi Apac Inti Pelita Sejahtera yang dapat membantukualitas dan 

mempercepat proses pendataan peminjaman. 
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3. Meningkatkan kualitas laporan sehingga lebih akurat, tepat dan cepat ketika 

dibutuhkan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penulis dapat menambah pengetahuan tentang pemrograman 

2. Bagi Instansi 

a. Memberikan kemudahan bagi koperasi untuk mendata keanggotaan dan 

proses kegiatan di dalam koperasi. 

b. Mendukung penyediaan informasi yang cepat dan akurat mengenai pinjaman 

koperasi. 

3. Bagi Akademik 

a. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi teori yang telah 

diperoleh selama kuliah. 

b. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya dan sebagai 

bahan evaluasi. 

c. Memberikan gambaran tentang kesiapan mahasiswa dalam menghadapi 

dunia yang sebenarnya 

 

  


