
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Koperasi merupakan suatu badan usaha sebagai sarana untuk 

membangun dan mengembangkan potensi serta menegakkan kemandirian. 

Koperasi didirikan atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. Dalam bidang usaha terutama pada koperasi dan bidang 

perdagangan, perusahaan dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih 

baik dan bekerja lebih cepat dengan mulai meninggalkan sistem manual. 

Karena sistem manual disamping banyak kesalahan dalam pencatatan juga 

menguras tenaga dalam pengolahan data. Maka diperlukanya sistem yang 

dapat memberikan kemudahan yaitu sistem berbasis komputerisasi. 

Koperasi Sejahtera adalah sebuah koperasi sekolah yang didirikan 

untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para guru dan pegawai. 

Koperasi ini melayani utang-piutang dan juga menjual berbagai barang untuk 

keperluan guru. Dalam proses operasionalnya, Koperasi Sejahtera MAN 1 

Sragen telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yaitu dengan 

melakukan pencatatan data transaksi utang-piutang ke dalam file berformat 

Microsoft Excel dan transaksi jual-beli yang masih menggunakkan pencatatan 

secara manual. Dalam perkembangannya anggota dari koperasi tersebut 

berdampak pada semakin banyaknya frekuensi transaksi yang terjadi sudah 

tidak efektif dan efisien karena memboroskan waktu dan tenaga. Hal ini dapat 

berdampak pada menurunnya kinerja operasional koperasi tersebut. 
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Oleh karena itu diperlukan sebuah aplikasi komputer yang baik dan 

khusus dibuat untuk menangani permasalahan di atas. Aplikasi yang mampu 

melakukan pencatatan dan pengolahan data transaksi serta dapat membuat 

laporan bulanan dengan cepat dan tepat. Berdasarkan uraian diatas peneliti 

terdorong untuk menyusun tulisan yang berjudul “RANCANG BANGUN 

SISTEM PENJUALAN DAN UTANG PIUTANG PADA KOPERASI 

SEJAHTERA MAN 1 SRAGEN”. 

1.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang ada yaitu “Bagaimana merancang dan membuat sebuah 

sistem penjualan dan utang piutang untuk mempermudah proses pengolahan 

data pelanggan pada Koperasi Sejahtera MAN 1 Sragen?”. 

1.2. Batasan Masalah 

Untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok 

masalah dalam penyusunan penelitian ini maka peneliti memberikan batasan 

masalah, yaitu: 

1. Membuat sistem aplikasi penjualan dan utang piutang pada Koperasi 

Sejahtera MAN 1 Sragen. 

2. Aplikasi sebatas menangani kegiatan jual-beli, utang piutang, dan 

pelunasan. 

3. Sistem dibuat multiuser dan dibatasi hak akses masing-masing tingkatan 

user. 

4. Software yang digunakan adalah Visul Basic.net  dan SQL server 2005. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membuat sistem aplikasi yang dapat membantu para pegawai koperasi 

untuk transaksi jual-beli dan pengolahan data pelanggan. 

2. Lebih meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga karena proses pencatatan 

dan pengolahan data telah dilakukan secara komputerisasi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi pengguna 

a. Mempermudah dalam mengolah data pelanggan, sehingga menghemat 

waktu untuk pencatatan dan pemasukan data. 

b. Memudahkan dalam melakukan transaksi jual-beli dan utang piutang. 

2. Bagi peneliti 

Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah dapat mengembangkan ilmu 

sekaligus belajar pemrograman yang di dapat dari perkuliahan.  

1.5. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan skripsi yang memuat uraian secara garis 

besar isi skripsi adalah: 

 BAB  I   PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang 

masalah,  rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan 

sistematika penulisan.  
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 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan dan pembuatan sistem. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan gambaran obyek penelitian, analisis semua 

permasalahan, perancangan sistem baik secara umum maupun 

spesifik. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, 

desain, hasil testing dan implementasinya. 

 BAB V PENUTUP  

Menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran sebagai 

bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 


