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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi adalah suatu hal yang sangat penting 

sekarang ini karena dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung. 

Teknologi yang canggih ini juga dapat memudahkan masyarakat baik di kota maupun 

di desa, bukan hanya masyarakat yang berada di kota-kota besar tetapi masyarakat di 

desa juga sudah merasakan canggihnya teknologi dan akan berkembang semakin pesat 

setiap tahunnya.  

Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah Kabupaten, memiliki otonomi asli. 

Walaupun dalam batasan otonomi asli, Desa dapat membangun kemampuan sumber 

daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya 

lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber 

daya alam (tanah, air, hutan) dan sumber daya sosial. salah satu upaya Desa untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun Badan Usaha 

Milik Desa. Dimana Badan Usaha Milik Desa atau biasa disingkat BUM Desa adalah 

badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisah guna 

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa[1]. 

 Salah satu upaya BUMDesa untuk mensejahterakan masyarakat adalah 

bergerak pada bidang jasa yaitu simpan pinjam yang diperuntukkan kepada 

masyarakat. Bidang usaha ini diharapkan dapat membantu masyarakat Desa dan 

mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Namun ditinjau dari aspek kualitas 

proses pengerjaan pada bidang usaha ini belum semuanya terkomputerisasi, seperti 

pada pendaftaran simpan pinjam ini masih dilakukan secara manual menggunakan 

kertas formulir, pencatatan kegiatan simpan pinjam dan pembuatan laporan yang juga 
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masih dikerjakan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam 

pengerjaannya. 

 Dengan proses pengerjaan yang belum sepenuhnya terkomputerisasi tersebut 

tentunya bidang usaha ini sering mengalami masalah salah satunya tentang perekapan 

data yaitu pencatatan transaksi. Bidang usaha ini dapat mengandalkan perangkat lunak 

atau aplikasi dalam proses pengerjaan sehari-hari agar lebih mudah dalam melakukan 

registrasi, pengolahan atau manajemen data, baik itu data peminjam, data transaksi 

simpan pinjam. Sehingga meminimalisir kesalahan serta dapat meningkatkan kinerja 

bidang usaha simpan pinjam BUMDesa karena semua kegiatan simpan pinjam 

dikerjakan melalui aplikasi.  

Penelitian tentang aplikasi simpan pinjam BUMDes berbasis android ini sudah 

pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian oleh Medina Rahayu Utami pada tahun 2019 

mengenai “Implementasi Penerapan Sistem Informasi Akutansi Pada BUMDes Dwi 

Amertha Sari Desa Jinengdalem”[2]. Nurjayadi, Herwin, Khusaeri Andesa, Torkis 

Nasution pada tahun 2020 mengenai “Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam 

Berbasis Teknologi Informasi pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Makmur”[3]. Ester 

Simanjuntak pada tahun 2018 mengenai “Aplikasi Simpan Pinjam Berbasis 

Android”[4]. Dresta Twas Ardha Putra pada tahun 2021 mengenai “Rancang Bangun 

Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Android”[5]. Sujono, Melati Suci 

Mayasari, Koloniawan pada tahun 2019 mengenai “Propotype Aplikasi Simpan Pinjam 

Pada Koperasi Darma Karya Pangkalpinang Babel”[6]. Ade Putra, Novri Hadinata 

pada tahun 2019 mengenai “Aplikasi Simpan Pinjam Pada Koperasi PT. TELKOM 

Palembang (KOPEGTEL) Menggunakan Metode Berorientasi Objek Dengan 

Pendekatan Unified Approach(UA)”[7]. 

 Dari permasalahan di atas dengan ini maksud peneliti akan membuat aplikasi 

dalam bidang jasa simpan pinjam di BUM Desa “Andal Berkidari” Dalil dengan judul 

“Aplikasi Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Andal Berdikari Desa Dalil 

Berbasis Android”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang tersebut,maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang menjadi fokus dalam bahasan penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan usaha simpan 

pinjam BUMDesa Dalil? 

2. Bagaimana penggunaan aplikasi simpan pinjam BUMDesa Dalil? 

 

1.3 Batasan Masalah 

  Penelitian ini memiliki batasan masalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi berisi tentang pengelolaan data simpan, data pinjam dan data 

peminjam dan data setoran simpanan. 

2. Aplikasi dibangun berbasis android. 

3. Proses pendaftaran dan pembuatan akun dilakukan oleh admin dengan 

menginput data calon peminjam melalui website. 

  

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan dan manfaat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat aplikasi simpan pinjam BUM Desa Dalil. 

2. Mempermudah pada proses pendaftaran simpan pinjam. 

3. Mengurangi kesalahan pada saat pengolahan data transaksi. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

  Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagau berikut: 

1. Meningkatkan kinerja bidang usaha milik desa Dalil. 

2. Memudahkan proses pendaftaran simpan pinjam pada masyarakat. 

3. Memudahkan pegawai memanajemen data transaksi simpan pinjam. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang masalah yang dibahas 

maka sistematika penulisan laporan skripsi untuk pembuatan aplikasi simpan pinjam 

pada BUMDesa Andal Bedikari Dalil adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang landasan teori membuat pembahasan tentang 

rujukan dan dasar teori yang berhubungan dengan aplikasi simpan 

pinjam BUMDesa Andal Berdikari Dalil beserta tools 

pengembangannya. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang model penelitian, Teknik pengumpulan data 

serta alat bantu pengumpulan sistem. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi latar belakang organisasi, struktur organisasi, jabaran 

tugas dan wewenang, analisis masalah sistem berjalan, analisis 

sistem usulan, serta rancangan aplikasi. 

 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

 

  


