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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Manajemen perusahaan merupakan bagian dari proses pengolahan dan 

pengaturan suatu data maupun informasi yang bertujuan untuk mempermudah  

penyampaian informasi kepada penggunanya, suatu manajemen yang  baik tentu 

tidak luput dari peran teknologi informasi yang memiliki keunggulan dalam 

kemampuan pengolahan data baik internal maupun eksternal, yang mampu 

diintegrasikan antar bagian,  seperti halnya pada pengolahan data pada bidang 

simpan pinjam atau yang biasa disebut dengan badan koperasi milik negara. 

Koperasi biasa menangani proses permohonan simpanan dan pinjaman dari 

anggota terdaftar sesuai dengan persayatan dan kebijakan perusahaan.(Yuri 

Rahmanto dkk, 2021). 

Koperasi merupakan pilar perekonomian rakyat Indonesia, serta berperan 

dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, koperasi sebagai 

pelaku ekonomi harus mampu meningkatkan keunggulan supaya bisa tetap 

berperan dalam mendukung sistem perekonomian Indonesia serta meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya. Ketidakmampuan di dalam mengelola organisasi 

koperasi akan mengakibatkan kegagalan dalam menjaga kelangsungan hidup 

organisasi koperasi. Ketidakpahaman akan konsep-konsep perkoperasian 

menyebabkan koperasi yang didirikan akan berjalan tidak sesuai dengan tujuan 

bersama didalam mengelola organisasi koperasi, merupakan kelemahan dalam 

memahami nilai-nilai dan prinsip dari koperasi. Ketiga faktor tersebut 

disebabkan keterbatasan akan perkoperasian secara teori maupun praktis. 

Teknologi dan informasi memiliki peran yang sangat penting untuk 

berkembangnya suatu  kehidupan, dengan adanya teknologi segala hal menjadi 

lebih mudah dan dapat terusun dengan rapi, bidang manajemen ini sangat 

menonjol pentingnya teknologi informasi. 
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Scrum merupakan sebuah kerangka yang digunakan untuk mengelola 

proyek-proyek perangkat lunak yang bersifat fleksibel atau tangkas (agile), yang 

sudah mendapat sorotan didalam pasar perangkat lunak untuk menyediakan 

fleksibilitas kepada tim pengembang. Scrum adalah kerangka kerja yang 

memfokuskan pada pembagian goal utama menjadi goal-goal kecil yang mudah 

dicapai. Scrum juga berasumsi bahwa sebuah project pengembangan aplikasi 

tidak dapat digambarkan secara menyeluruh pada awal pelaksanaan project, 

karena pemakai akhir biasanya   berubah pikiran sejalan dengan proses 

pengembangan aplikasi.(Wijaya 2018).  

Untuk membangun sebuah aplikasi manajemen koperasi yang berkualitas 

penulis menggunakan metode scrum, dengan metode scrum  penulis mengerjakan 

apllikasi ini dengan menggunakan tim dimana setiap anggota mempunyai tugas 

masing-masing. Untuk mencapai hasil yang berkualitas, metode scrum memiliki 

beberapa tahap diantaranya: 

1. Tahap awal yang dilakukan pada proses scrum ini ialah tahap inisiasi.  

2. Tahap kedua yaitu perencanaan dan estimasi.  

3. Tahap ketiga ialah implementasi.  

4. Tahap keempat adalah sprint review dan sprint retrospective.  

5. Tahap kelima yaitu peluncuran (release).  

 

Koperasi Produksi Generasi Mandiri merupakan koperasi yang berdiri di desa 

Pambang, berkembangnya koperasi ini muncul permasalahan yang harus dibenahi 

oleh mitra koperasi mandiri. permasalahan itu adalah kurang lengkapnya 

ketersediaan informasi tentang data-data anggota koperasi dan aset koperasi, 

sehingga ketika bagian lain misalnya pimpinan meminta data-data tersebut sulit 

untuk diakses dan ditemukan, karena saat ini pencatatan daftar anggota koperasi 

dan aset koperasi masih dilakukan secara manual. Hal ini menjadi penghambat 

pimpinan untuk membuat kebijakan berdasarkan data-data yang relevan.



3 
 

Perrmasalahan berikutnya adalah pencatatan transaksi penambahan dan 

pengeluaran biaya pada unit usaha tambak udang hanya dilakukan dengan sistem 

yang berdiri sendiri dan tidak terintegrasi dengan bagian keuangan. Disisi 

keuangan juga belum ada sistem yang mencatat daftar transaksi keuangan yang 

tersistem. Kemudian untuk memberikan informasi data keungan yang relevan 

kepada pemangku kepentingan dalam hal ini pimpinan, selama ini dilakukan 

secara kurang efisien karna pemimpin harus melihat semua data-data riwayat 

keuangan disetiap bulannya tanpa ada rekapan atau laporan tentang pertumbuhan 

keuangan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dipaparkan pada latar 

belakang diatas, didapatkan beberapa permasalahan yang dapat 

diidentifikasikan, diantaranya: 

1. Bagaimana menerapkan metode scrum  dalam pengembangan aplikasi 

manajeman koperasi produksi generasi mandiri. 

2. Kurang lengkapnya ketersediaan informasi tentang data-data anggota 

koperasi dan aset koperasi. Pencatatan uang keluar masuk tiap unit usaha 

tidak terkelola dengan baik. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah rancangan sistem 

aplikasi yang dapat membuat sistem koperasi yang terkelola dengan baik. 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan oleh peneliti 

dengan tujuan untuk: 

1. Membuat “Aplikasi Manajemen Koperasi Produksi Generasi Mandiri” 

dengan berbagai fitur, diantaranya pengolahan data-data anggota Koperasi, 

data-data aset Koperasi, data transaksi yang berisi data keuangan.  

2. Mengimplementasikan  metode scrum dalam membangun “Aplikasi 

Manajemen Koperasi Produksi Generasi Mandiri”. 
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1.4 Batasan Masalah 

Adapun agar pembahasan dalam peneltian menjadi lebih terarah dan tidak 

jauh menyimpang dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

membatasi masalah hanya pada pembuatan Aplikasi Manajemen Koperasi Pada 

Unit Usaha Tambak Udang dan Profile Koperasi. 

 

1.5 Manfaat  

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan mitra dan atasan dapat lebih mudah 

dalam menemukan data-data koperasi tanpa harus takut kehilangan data dan 

dapat mengetahui sistem keuangan Usaha Tambak Udang yang lebih jelas. 
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