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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Koperasi Unit Desa Talang Subur sebagai instansi yang bergerak dibidang 

perekonomian yang mengurusi berbagai kebutuhan masyarakat. Koperasi Unit 

Desa Talang Subur berada di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku 

Kabupaten Indragiri Hulu. Koperasi Unit Desa Talang Subur pun sudah ber Badan 

Hukum dengan No : 1557/BH/XIII/1991 tanggal 20 Maret 1991. Perekonomian di 

Desa Talang Mulya bertumpu pada pola pertanian dikarenakan para 

masyarakatnya kebanyakan bermitra menjadi petani. Koperasi Unit Desa Talang 

Subur sudah terbentuk yang diprakarsai oleh Yoso Wiryono. Kemudian para 

pengurus koperasi beserta perangkat desa mengikuti sosialisasi dengan koperasi 

sekecamatan seberida yang diprakarsai oleh bapak Mukiman dari desa buluh 

rampai, segenap aparat serta pengurus koperasi mendukung seluruh warga  untuk 

mencari perusahaan diajak kerjasama  dengan pola KKPA, serta menunjuk 

koperasi unit desa sumber rejeki desa buluh rampai sebagai koperasi induk. Pada 

tahun 1996 sepakat bermitra dengan perusahaan PT MEGA NUSA INTI SAWIT 

dengan pola Kredit Kepada Koperasi Primer dan Anggotanya (KKPA) dan 

dimulai pendaftaran sebagai anggota petani calon konferensi dengan jumlah 

anggota yang begitu banyak. Sejak itulah masyarakat yang biasanya merantau 

dengan adanya lapangan pekerjaan didaerah setempat berdatangan untuk 

mengelola kebun sawit yang telah dikonfersi. 
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Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Talang Subur yang saat ini dipimpin oleh 

bapak Masrun tentunya harus bisa membawa perubahan untuk lebih maju dan 

berkembang dibidang ekonomi demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan 

makmur. Dalam Koperasi Unit Desa Talang Subur sendiri masih menggunakan 

cara manual dalam mengelola data seperti simpan pinjam dan pendapatan 

anggota. Sehingga masih memiliki berbagai kekurangan dan kendala yang di 

hadapi. Kendala yang di hadapai antara lain pencarian data atau informasi 

mengenai data simpan pinjam dan pendapatan anggota. Pencarian informasi 

mengenai anggota, semisal tentang data simpan pinjam anggota tersebut harus 

dimulai dengan mencari manual di dalam buku simpan pinjam. Dengan hal 

tersebut tentunya akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga, data-data tersebut 

juga sangat rentan terhadap kesalahan pengolahan (Human Error) kerusakan data 

dan kehilangan data.  

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang mampu membantu tugas dari 

pengurus pada Koperasi Unit Desa Talang Subur yang bisa memberikan dampak 

signifikan untuk mengubah pekerjaan yang sebelumnya lamban menjadi lebih 

cepat. Hal ini dirasakan sangat tepat agar proses pengolahan lebih cepat dan tepat 

serta menghindari terjadinya kerusakan dan kehilangan data.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari pendahuluan yang telah diuraikan pada latar belakang permasalahan 

dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Pada Koperasi Unit Desa Talang Subur  semua data Simpan Pinjam dan 

Pendapatan Anggota masih bersifat secara  manual. 

2. Data yang dikelola secara manual sangat berpotensi besar terhadap 

kesalahan dalam pengelolaan (Human Error). 

3. Besarnya resiko kehilangan data dan kerusakan data karena arsip yang 

masih berbentuk fisik (kertas). 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari pendahuluan yang telah diuraikan latar belakang permasalahan diatas, 

maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengelola data Simpan Pinjam dan Pendapatan Anggota 

pada Koperasi Unit Desa Talang Subur? 

2. Bagaimana membuat sistem yang dapat mengelola data pada Koperasi 

Unit Desa Talang Subur? 

3. Bagaimana membuat sistem web yang dapat melakukan registrasi untuk 

sebagai anggota Simpan Pinjam di Koperasi Unit Desa Talang Subur? 
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1.4 Batasan Masalah 

Adapun ruang lingkup masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dalam melakukan transaksi Simpan Pinjam, koperasi hanya melayani 

yang menjadi anggota koperasi saja. 

2. Sistem dirancang untuk mengelola data seperti data Simpan Pinjam dan 

data  Pendapatan Anggota yang terdapat pada Koperasi Unit Desa 

(KUD) Talang Subur sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. 

3. Sistem ini nantinya akan  membantu para anggota untuk mengetahui  

jumlah transaksi Simpan Pinjam dan Pendapatan. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat aplikasi yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan 

simpan pinjam di Koperasi Unit Desa Talang Subur dengan harapan 

dapat membantu serta mempermudah dalam proses pendataan. 

2. Membantu dalam mengurangi kesalahan-kesalahan kalkulasi dan 

penulisan data yang terjadi saat transaksi. 

3. Dalam pembuatan dokumentasi dan laporan menjadi lebih teratur dan 

terekam dengan lengkap agar tidak terjadi kecurangan, sehingga tidak 

membutuhkan waktu yang lama.  

 

 

 



5 
 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membantu anggota Koperasi Unit Desa Talang Subur dalam mengelola 

data simpan pinjam dan pendapatan anggota. 

2. Memberikan kemudahan anggota koperasi untuk mendapatkan 

informasi – informasi tentang Koperasi Unit Desa Talang Subur. 

3. Melindungi data dari resiko kerusakan data dan kehilangan data. 


