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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang dengan cepat. Hal 

ini dikarenakan adanya tuntutan kinerja yang seefektif dan seefisien mungkin 

dalam era globalisasi. Oleh Karena itu, banyak perusahaan yang mulai 

memanfaatkan teknologi dan komunikasi tersebut dalam sistemnya untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

 Dunia usaha saat ini sangat membutuhkan bantuan teknologi, terutama 

teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dapat memroses suatu 

data menjadi suatu informasi yang bernilai dengan cepat dan akurat. Selain itu, 

dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, setiap orang dapat 

berkomunikasi dan membagi informasi kapan saja dan dimana saja. Dengan 

menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, produktivitas karyawan akan 

meningkat baik dalam hal waktu maupun usaha yang dikeluarkan. Produktivitas 

karyawan yang baik, membuat kinerja perusahaan menjadi baik pula. 

 Sistem informasi manajemen koperasi simpan pinjam merupakan sistem 

yang dirancang dan dibangun untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sistem informasi 

manajemen koperasi simpan pinjam dapat meningkatkan kinerja Koperasi Abdi 

Kerta Raharja. Koperasi Abdi Kerta Raharja merupakan koperasi yang bergerak 

dalam bidang simpan pinjam. Koperasi Abdi Kerta Raharja memiliki anggota 

sebanyak kurang lebih 7000 orang, baik anggota tetap maupun anggota tidak 

tetap. Dengan jumlah anggota yang cukup banyak, diperlukan suatu sistem 

manajemen yang cepat dan akurat. 

Sistem informasi manajemen koperasi simpan pinjam merupakan hasil 

kerja sama antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 

Multimedia Nusantara dan Koperasi Abdi Kerta Raharja. Sistem ini dibangun 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dengan 

pertimbangan ketersediaannya yang open source dan umum digunakan untuk 

mengembangkan sistem yang berbasiskan web. Sistem dirancang agar dapat 
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digunakan di berbagai macam platform dan dapat digunakan kapan saja dan 

dimana saja. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Maksud dan tujuan kerja magang ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan 

khusus dan tujuan umum. 

Tujuan Khusus: Kerja magang dilaksanakan dengan tujuan khusus untuk 

membangun sistem informasi manajemen Koperasi Simpan Pinjam. 

Tujuan Umum: Kerja magang dilaksanakan dengan tujuan umum agar penulis 

memiliki kemampuan secara profesional untuk: 

a. menangani dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dunia kerja 

dengan bekal ilmu yang diperoleh di universitas, 

b. mengembangkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa melalui 

pengaplikasian ilmu, 

c. memberi pelatihan dan pengalaman kerja serta kerja sama tim bagi 

mahasiswa, dan 

d. link and match pengetahuan yang telah dipelajari di kampus dengan dunia 

industri. 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang dilaksanakan selama dua bulan, hari Senin hingga hari Jumat, 

terhitung dari 24 Juni 2013 sampai dengan 24 Agustus 2013 di divisi Pusat 

Penelitian Teknologi New Media, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat Universitas Multimedia Nusantara. 

Prosedur pelaksanaan kerja magang di Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat Universitas Multimedia Nusantara, yaitu sebagai berikut: 

a. mahasiswa magang datang ke kantor perusahaan yang bertempat di kampus 

Universitas Multimedia Nusantara, ruang C203, Scientia Garden, Jl. 

Boulevard, Gading Serpong, Tangerang, setiap hari kerja, yaitu hari Senin 

hingga hari Jumat, 
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b. lama kerja tiap harinya yaitu 8 jam, dari pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB, 

dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 WIB -13.00 WIB, dan 

c. libur kerja tanggal 5 Agustus 2013  – 17 Agustus 2013 sebagai libur hari raya 

Idul Fitri. 
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