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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1. Konsep dan Definisi Konsep 

2.1.1. Pengertian Sistem 

Jogiyanto H.M 2003:34 : 

“Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan dengan 

pendekatan komponen. Pendekatan sistem pada prosedur didefinisikan 

bahwa sistem adalah kumpulan dari prosedur-prosedur yang 

mempunyai tujuan tertentu”.  

2.1.2. Pengertian Informasi 

Jogiyanto H.M 1999:692 : 

“Informasi diartikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian(event) yang nyata(fakta) 

yang digunakan untuk pengambilan keputusan” 

2.1.3. Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang 

dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan yaitu memberikan 

informasi bagi pengambil keputusan untuk mengendalikan organisasi. 

2.1.4. Pengertian Koperasi 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasarkan atas  asas kekeluargaan sebagaimana yang 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. 

(Peratusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah 
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tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh 

koperasi, bab Ketentuan umum pasal 1). 

2.1.5. Konsep Koperasi 

Sebagai koperasi, ada beberapa peraturan dan syarat yang harus 

diikuti oleh koperasi masing-masing. Syarat-syarat dan peraturan 

tersebut merupakan formalitas yang penting dalam pelaksanaan 

sehari-hari. Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam kehidupan 

koperasinya. Menurut pasal 37 dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 

1967, pemerintah berkewajiban untuk memberikan bimbingan, 

pengawasan, perlindungan dan fasilitas terhadap koperasi serta 

mampu untuk melaksanakan pasal 33 UUD 1945.  

Menurut Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1967 pasal 4, 

koperasi Indonesia memiliki fungsi sebagai: 

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat 

2. Alat perdemokrasian ekonomi nasional 

3. Salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia 

4. Alat pembina insane masyarakat untuk memperkokoh kedudukan 

ekonomi bangsa Indonesia bersatu dalam mengatur tata laksana 

perekonomian rakyat. 

2.1.6. Prinsip Koperasi  

Ketentuan   dan   prinsip   koperasi   berdasarkan   UU  No.   79

 Tahun 1958.Prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

1. Berasas kekeluargaan (gotong royong) 
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2. Bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggotanya pada 

khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya 

pada umumnya 

3. Dengan berusaha: 

a) Mewajibkan dan mengingatkan anggotanya untuk 

menyimpan secara teratur 

b) Mendidik anggotanya ke arah kesadaran (berkoperasi) 

c) Menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam 

lapangan perekonomian 

4. Keanggotaan berdasar sukarela mempunyai kepentingan, 

kewajiban dan hak yang sama, dapat memperoleh dan akhiri 

setiap waktu dan menurut kehendak yang berkepentingan, setelah 

syarat-syarat dalam anggaran dasar terpenuhi 11 Undang-undang 

tersebut diperbaharui pada tahun 1992 dengan UU No. 25 pasal 

33 yang menetapkan yang berikut : 

a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 

b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis 

c) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan adil dan 

sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing 

anggota 

d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 

5. Kemandirian 

2.1.7. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam 
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Koperasi Simpan Pinjam(KSP) adalah lembaga keuangan yang 

menghimpun dan mengelola dana masyarakat walaupun dalam 

lingkup terbatas, sehingga kegiatan usahanya memiliki karakter khas, 

yang merupakan usaha didasarkan pada kepercayaan dan banyak 

menanggung risiko.(Direktorat Jendral Pembinaan Koperasi 

Perkotaan, 1997:1) 

2.1.8. Sumber Permodalan 

Seperti dalam semua perusahaan harus ada sumber permodalan. 

Menurut UU No. 12 Tahun 1967, sumber permodalan untuk koperasi 

adalah sebagai berikut : 

1. Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang diwajibkan kepada 

anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu masuk, 

besarnya sama untuk semua anggota, tidak dapat diambil selama 

menjadi anggota, menanggung kerugian. 

2. Simpanan wajib yaitu simpanan tertentu yang diwajibkan kepada 

anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu tertentu, 

ikut menanggung kerugian. 

3. Simpanan sukarela berdasarkan perjanjian atau peraturan khusus. 

Selanjutnya sumber permdalan boleh berasal dari cadangan, yaitu 

menurut pasal 41 Undang-undang No. 25 Tahun 1992, adalah 

sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa usaha yang 

dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untu menutup 

kerugian koperasi bila diperlukan. Lebih jelasnya, sumber 
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permodalan koperasi harus berasal dari lembaga yang sah dan akan 

berbeda di setiap koperasi. 

 

 

2.2. Karakteristik Sistem 

2.2.1. Uraian Konsep dan Subkonsep 

1. Komponen Sistem (Component) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi yang artinya saling bekerja sama membentuk suatu 

kesatuan. Komponen-komponen dari suatu sistem biasanya dikenal 

dengan subsistem. Subsistem mempunyai syarat-syarat dari sistem 

itu sendiri dalam menjalankan fungsinya dan mempunyai sistem 

secara keseluruhan. 

2. Batasan Sistem (Boundary) 

Daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem 

yang lain. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem di 

pandang sebagai satu kesatuan. Batasan sistem menunjukkan ruang 

lingkup dari sistem tersebut. 

3. Lingkungan Luar (Environment) 

Apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi 

sistem. Lingkungan luar dapat bersifat menguntungkan dan juga 

merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan 

merupakan energy dari sistem dan lingkungan luar yang merugikan 
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harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak maka akan 

mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. 

4. Penghubung Sistem 

Penghubung antara satu subsistem yang lainnya. Melalui 

penghubung  ini  memungkinkan  sumber  daya  mengalir  dari  

satu

 subsistem lainnya. 

5. Masukkan Sistem (Input) 

Energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat 

berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan 

sinyal (signal input). Maintenance input adalah energi yang di 

masukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input 

adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran.Masukan 

Sistem (Input) 

Energi yang masuk ke dalam sistem, berupa perawatan dan sinyal. 

Masukan perawatan adalah energi yang dimasukan supaya sistem 

tersebut dapat berinteraksi. 

6. Keluaran Sistem (Output) 

Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi 

keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat 

merupakan masukan untuk sistem yang lain atau kepada 

suprasistem. 

7. Pengolahan Sistem (Process) 
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Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang 

akan mengubah masukan menjadi keluaran. 

8. Sasaran Sistem (Object) 

Tujuan yang ingin dicapai untuk menentukan masukan  yang 

dibutuhkan sistem dari keluaran yang akan dihasilkan sistem. 

2.2.2. Klasifikasi Sistem 

1. Sistem abstrak dan sistem fisik 

Sistem abstrak adalah suatu sistem yang berupa pemikiran 

atau

ide-ide yang tidak tampak secara fisik, sedangkan sistem fisik 

adalah sistem yang ada secara fisik. 

2. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia 

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses 

alam sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang 

dirancang oleh manusia. 

3. Sistem tertentu dan sistem tak tentu 

Sistem tertentu adalah suatu sistem yang operasinya dapat 

diprediksi secara tepat sedangkan sistem tak tertentu adalah sistem 

dengan perilaku ke depan yang tidak dapat diprediksi. 

4. Sistem tertutup dan sistem terbuka 

Sistem tertutup adalah sistem yang tidak terpengaruh oleh 

lingkungan luar atau otomatis, sedangkan sistem terbuka adalah 

sistem yang berhubungan dan terpengaruh oleh lingkungan luar. 
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2.2.3. Komponen Sistem Informasi 

1. Perangkat keras (hardware), mencakup berbagai peranti fisik 

seperti komputer dan printer. 

2. Perangkat  lunak  (software)   atau   program,   yaitu   sekumpulan

instruksi yang memungkinkan perangkat keras memproses data. 

3. Prosedur, yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk 

mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang 

dikehendaki. 

4. Orang, yaitu semua pihak yang bertanggung jawab dalam 

pengembangan   sistem   informasi,   pemrosesan   dan   

penggunaan

keluaran sistem informasi. 

5. Basis data (database), yaitu sekumpulan tabel, hubungan dan lain-

lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. 

6. Jaringan komputer dan komunikasi data, yaitu sistem penghubung 

yang memungkinkan sumber (resources) dipakai secara bersama 

atau diakses oleh sejumlah pemakai. 


