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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kemajuan teknologi menuntut segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan 

oleh manusia yang masih konvesional dan kurang efisien dapat dilakukan dengan 

teknologi yang maju pula. Pekerjaan yang dilakukan secara konvensional sebaiknya 

lebih ditingkatkan lagi menggunakan sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi 

tersebut dapat membantu mempercepat menyelesaikan pekerjaan yang semula 

masih dilakukan secara konvesional. Sistem konvesional dapat dicontohkan pada 

KSP Al Hikmah. KSP Al Hikmah yang masih menggunakan sistem kenvensional 

kurang efektif dalam proses kerjanya.  

Pada proses pengajuan pinjamanan hingga dapat diterima oleh pemohon 

masih melalui proses manual yang panjang, dimana pemohon akan datang ke 

koperasi untuk melakukan pengajuan, mengisi data diri, menyiapkan berkas yang 

diminta dan menyerahkan lagi kepada pihak koperasi untuk dikaji dan kemudian 

dilakukan survei dan analisa untuk menentukan apakah pemohon berhak menerima 

pinjaman atau tidak.  

Untuk itu maka akan dibuatlah sebuah sistem yang dapat memudahkan 

dalam melakukan semua proses pengajuan pinjaman. Dimana nantinya sistem ini 

dapat memudahkan pemohon dalam melakukan pengajuan secara online, dengan 

cara membuka situsnya dan mengakses form pengajuan kemudian mengisi data diri 

dan meng-upload syarat yang dibutuhkan dan kemudian di submit. Setelah data 

masuk ke bagian customer service, maka selanjutnya data pengajuan akan dicetak 

oleh bagian keuangan dan akan dilakukan survei oleh pihak koperasi, setelah 

melakukan survei maka hasil survei akan dianalisa oleh manajer, sehingga hasil 

akhir yaitu laporan mengenai data pemohon atau calon nasabah beserta hasil analisa 

pengajuan pembiayaan apakah pengajuan diterima atau ditolak. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka 

permasalahan yang diajukan adalah: 

a. Bagaimana mengefektifkan proses pengajuan kredit oleh calon nasabah? 
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b. Bagaimana cara efisien untuk dapat mengetahui hasil analisa pengajuan 

pembiayaan? 

c. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi layanan pengajuan 

kredit online? 

1.3.  Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan agar tidak meluas, maka penulis 

membatasi permasalahan sebagai berikut: 

a. Pada sistem ini hanya akan melakukan pengajuan kredit online. 

b. Output yang dihasilkan berupa informasi calon nasabah/pemohon 

beserta hasil analisa pengajuan. 

c. Sistem ini hanya digunakan oleh pemohon, customer service, marketing 

dan Manajer. 

d. Perangkat lunak untuk membangun sistem ini adalah MySQL dan PHP. 

1.4.  Tujuan 

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk : 

a. Membuat suatu Sistem Informasi Layanan Pengajuan Kredit Online 

yang diharapkan dapat membantu dan memudahkan pemohon dalam 

melakukan pengajuan pinjaman. 

b. Mengefektifkan kinerja customer service, marketing dan Manajer 

dalam mengelola informasi dan data pemohon pada KSP Al Hikmah. 

1.5.  Manfaat 

Manfaat dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Mahasiswa 

a. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

komputer pada Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 

b. Merupakan sarana latihan praktis bagi mahasiswa dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah di Universitas 

Muria Kudus. 

c. Dapat menambah pengetahuan dan kemampuan dalam membuat 

Sistem Informasi Layanan Pengajuan Kredit Online. 
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2. Bagi Akademis 

a. Mengetahui kemampuan mahasiswa menerapkan teori yang 

diperoleh di bangku perkuliahan dengan kenyataan sesungguhnya, 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akademik. 

b. Dapat dijadikan pembanding atau literatur penyusunan skripsi di 

masa yang akan datang serta menambah referensi perpustakaan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

3. Bagi Instansi 

Dengan adanya Sistem Informasi Layanan Pengajuan Kredit Online, 

diharapkan dapat mengefektifkan proses pengajuan kredit pemohon, 

memudahkan customer service, marketing dan manajer koperasi dalam 

mengelola informasi dan data pemohon dan membantu dalam 

menganalisa. 
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“[HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN]” 

  


