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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarBelakangMasalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa sekarang ini semakin 

cepat dalam segala bidang dalam meningkatkan taraf hidup manusia. 

Sementara ini perum pegadaian merupakan salah satu sumber pemasuka 

ndevisa negara dibawah pengelolahan departemen keuangan republik 

Indonesia. Perum pegadaian juga merupakan perpanjangan dari 

departemen keuangan (Pemerintah) dalam mengalirkan kredit modal 

perusahaan- perusahaan kecil dan menengah, serta menjangkau seluruh 

lapisan masyarakat. Saatb ini perum pegadaian cabang Ponorogo belum 

memiliki system informasi pengolahan data yang mampu melayani proses 

transaksi. Sistem informasi pengolahan data disini berupa pengolahan 

data nasabah, data barang.Hal ini sangat dibutuhkan oleh perum 

pegadaian cabang Ponorogo dalam menghadapi era globalisasi. 

Menurut paraahli, Perum Pegadaian adalah salah satu lembaga 

keuangan non bank yang kegiatan utamanya menyediakan dana 

(pembiayaan) bagi masyarakat luas, untuk tujuan konsumsi, produksi, 

maupun berbagai tujuan lainnya. Perum Pegadaian termasuk dalam 

kategori lembaga keuangan karena transaksi pembiayaan yang diberikan 

oleh Pegadaian mirip dengan pinjaman kredit melalui bank, namun diatur 

secara terpisah  atas dasar hokum gadai dan bukan dengan peraturan 

mengenai peminjaman. Perum Pegadaian adalah badan usaha BUMN di
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Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan 

kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran 

dana kemasyarakat atas dasar hokum gadai. Tugas dari pegadaian adalah 

memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hokum gadai. 

 Pada saat ini perkembangan teknologi berbasis internet sudah 

semakin maju, dimana melalui jaringan internet terdapat informasi dan 

pengetahuan yang berguna untuk banyak orang..perkembangan teknologi 

internet dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah atau swasta sebagai 

sarana informasi bagi masyarakat, termasuk diPegadaian Ponorogo yang 

dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja instansi. Perum 

pegadaian cabang Ponorogo belum memiliki system informasi 

pengolahan data yang mampu melayani proses transaksi, baik berupa 

pengolahan data nasabah, maupun data barang.  

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas maka akan di rancang 

sebuah system informasi untuk pengolahan data diperum pegadaian, 

sehingga disusunlah skripsi yang berjudul“” Media Informasi Simpan 

Pinjam Berbasis Web DiPegadaian Ponorogo “” 

 

B. PerumusanMasalah 

Pentingnya pengelolaan system informasi yang baik dan akurat 

diharapkan dapat memberikan acuan sebagai sarana untuk 

mengoptimalkan seluruh data dan juga informasi. Berdasarkan latar 

belakang diatas dapat dirumuskan  permasalahannya sebagai berikut:  
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1. Bagaimana merancang sebuah database media informasi simpan 

pinjam di Pegadaian yang berbasis web. 

2. Bagaimana mengimplementasikan media informasi simpan pinjam di 

Pegadaian Ponorogo berbasis web. 

 

C. TujuanPerancangan 

Tujuan dari perancangan ini adalah : 

1. Merancang / membuat sebuah database media informasi peminjaman 

di Pegadaian Ponorogo yang berbasis website. 

2. Mengimplementasikan hasil perancangan media informasi simpan 

pinjam di Pegadaian Ponorogo berbasis website 

 

D. BatasanMasalah 

Pada skripsi ini  membatasi masalah dengan membuat sebuah 

media yang akan digunakan untuk pengelolaan informasi simpan 

pinjam di Pegadaian Ponorogo.  

1. Perancangan ini tidak dapat menjustifikasi semua proses 

peminjaman yang ada di Pegadaian Ponorogo. 

2. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, basis data yang 

digunakan adalah MySQL, dan desain aplikasi menggunakan 

Macromedia Dreamweaver CS3. 
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E. ManfaatPerancangan 

1. Dengan perancangan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan 

suatu media informasi simpan pinjam di Pegadaian Ponorogo 

berbasis Website yang mudah, cepat, tepat dan akurat. 

2. Mempermudah karyawan / karyawati untuk mengetahui informasi 

tentang peminjaman di Pegadaian Ponorogo. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 Untuk memberikan gambaran isi laporan ini, akan diuraikan 

susunan laporan secara garis besar yang terdiri dari lima bab, dimana 

setiap babnya akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun susunannya 

sebagai berikut: 

 BAB 1   Pendahuluan 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka menguraikan teori – teori yang mendasari 

pembahasan secara detail, dapat berupa definisi – definisi, 

model matematis dan atau program yang langsung berkaitan 

dengan ilmu atau masalah yang diteliti atau dirancang. 

BAB III Metode Perancangan 

Bab ini menguraikan tentang metode desain perancangan, 

yaitu langkah – langkah yang akan dilakukan dalam upaya 
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mencapai tujuan perancangan, mulai dari munculnya ide 

sampai penulisan laporan hasilperancangan. Rancangan 

pengambilan data, peralatan yang diperlukan, proses 

pengambilan data dan rancangan analisa data juga diuraikan 

dalam bab ini. 

BAB IV Analisa Data dan Pembahasan 

Analisa data berisi tentang pengolahan data dengan 

menggunakan model matematis, statistik, software atau 

model lain untuk melakukan proses pengolahan data. 

Sedangkan dalam pembahasan berisi tentang paparan hasil 

dari tahapan perancangan, dari tahap analisis, desain, hasil 

testing dan implementasinya, berupa penjelasan teoritik 

dengan mengacu atau dikomparasikan dengan hasil 

perancangan terdahulu. 

BAB V  Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bahwa pegadaian 

merupakan wadah yang bisa dimamfaatkan oleh masyarakat 

yang ingin meminjam uang dengan waktu yang singkat, dan 

dengan prosedur yang tidak sulit.Saran merupakan 

masukkan yang sebaiknya dilakukan oleh penulis 

maupun perusahaan untuk menunjang keberhasilan 

media informasi simpan pinjam. 

 

 


