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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Koperasi Karyawan dan Pensiunan Timah Sungailiat (KOKARTIS) 

merupakan koperasi khusus karyawan dan Pensiunan PT Timah yang 

bergerak di bidang simpan pinjam, fotocopy dan penjualan ATK (Alat 

Tulis Kantor). Penerimaan Anggota Koperasi merupakan salah satu 

kegiatan yang ada pada KOKARTIS. Penerimaan Anggota Koperasi 

merupakan salah satu kegiatan yang ada pada KOKARTIS. Oleh karena 

itu diperlukan sebuah sistem informasi Penerimaan anggota koperasi 

yang dapat membantu jalannya proses Penerimaan Anggota yang ada 

pada KOKARTIS agar dapat melihat perkembangan Koperasi yang di 

jalankan. 

 Melihat perkembangan dan antusias Karyawan PT Timah yang 

menjadi anggota Koperasi KOKARTIS sekarang cukup baik dan 

meningkat dari tahun ke tahun maka tak heran banyak karyawan PT 

Timah yang menjadi KOKARTIS. Sehingga secara langsung dan tidak 

langsung banyak Karyawan PT Timah yang telah menjadi anggota tetap 

KOKARTIS. 

Untuk membantu pendataan jumlah anggota KOKARTIS, maka 

KOKARTIS harus memanfaatkan saran komputer sebagai alat bantu 

untuk menyelesaikan tugas-tugas administrasi khususnya dalam 

mendata jumlah anggota yang masih aktif bekerja atau sudah pensiun 

pada KOKARTIS dengan cara mengkomputerisasikan sistem 
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pendaftaran, pemberhentian, dan pembuatan laporan yang ada pada 

KOKARTIS. 

2. Masalah 

Pengelolahan suatu system yang bersifat manual dalam proses 

pengelolahan pendataan anggota dapat menimbulkan masalah, 

terutama dalam proses pendataan  karyawan PT Timah yang telah 

menjadi anggota KOKARTIS. 

Dengan merancang suatu system yang bersifat komputerisasi 

sehingga tidak terjadi kekurangan ataupun kelemahan dalam 

pengolahan data pada system pendataan anggota pada KOKARTIS 

Sungailiat dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam 

pengolahan data. 

3. Tujuan Penulisan 

a. Dengan pendataan yang bersifat manual dapat menimbulkan 

kerangkapan data  dalam pendataan karyawan PT Timah yang telah 

menjadi anggota KOKARTIS. 

b.  Dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang KOKARTIS dapat 

memanfaatkan computer dalam sarana pendataan anggotanya 

sehingga tidak terjadi lagi kerangkapan dalam pendataan yang 

dilakukan secara  manual. 

 

 

4. Batasan Masalah 

Sistem Informasi koperasi KOKARTIS ini cukup luas kaitannya 

dengan bidang – bidang lain,tetapi di sini penulis hanya membatasi 

masalah hanya pada Pendaftaran anggota, Proses menjadi Anggota, 

serta Proses Pemberhentian Anggota KOKARTIS, proses peminjaman, 
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proses angsuran peminjaman anggota, proses ditolaknya pinjaman, 

Laporan Pendataan Anggota KOKARTIS,  laporan peminjaman, laporan 

angsuran, serta laporan penolakan peminjaman . 

5. Metodologi Penelitian  

Metodologi penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data – data 

yang diperlukan sebagai bahan dalam Penyusunan Laporan KKP ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Melakukan pengamatan langsung agar dapat mengetahui batas 

masalah. 

b. Wawancara 

Melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan alur 

permasalahan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan bahan 

penulisan yang tak lepas dari pengamatan, terutama menyangkut hal 

– hal yang tidak rutin dan lebih banyak menyangkut pertimbangan 

dan kebijaksanaan.  

c. Perpustakaan  

Dalam penulisan ini juga mempelajari dan mengumpulkan bahan – 

bahan dari buku yang dapat menunjang tersusunnya Laporan Tugas 

Akhir ini, karena  buku merupakan salah satu sumber dari ilmu 

pengetahuan. 

6. Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memberikan sebuah gambaran secara 

keseluruhan dari penulisan laporan Tugas Akhir maka penulis 

mengemukakan sistematika ini memnjadi 5 ( lima ) bab dimana masing-

masing bab ini mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. 
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Adapun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan beberapa hal yang penting untuk 

diketahui yaitu latar belakang, masalah, tujuan penulisan, 

batasan masalah, metode penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini membahas tentang konsep sistem informasi, 

analisa dan perancangan sistem berorientasi  obyek dengan 

UML, dan teori pendukung rancangan sistem yang akan di buat.  

BAB III  ANALISA  SISTEM 

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan organisasi (yang 

meliputi sejarah berdirinya organisasi, struktur organisasi), 

Uraian prosedur sistem yang akan dibuat, dekomposisi fungsi 

yang ada pada organisasi, analisa proses, analisa keluaran, 

analisa masukan, identifikasi kebutuhan pada suatu sistem, use 

case diagram suatu sistem, dan deskripsi use case pada sistem 

yang diusulkan. 

BAB IV  RANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini membahas tentang proses bisnis yang terjadi, 

aturan bisnis yang berisi rancangan basis data (meliputi class 

diagram, LRS, transformasi LRS ke relasi (Tabel)), Rancangan 

Antar muka (meliputi rancangan keluaran, rancangan masukan, 

rancangan dialog layar, dan sequence diagram).  
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran, yang di 

buat berdasarkan yang ada pada rancangan sistem. 

 

 

 

 

  


