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Abstact: The implementation of activities in the form of Making a Financial Management Information
System Using a Management Information System (MIS) at the Darul Adib Sharia Cooperative at
Tahfidz Al-Qur'an Darul Adib. Based on the results of interviews in cooperatives, they have problems
to find out reports on stock, sales and profit sharing from the sale of basic necessities. build an MIS
which can later provide benefits of computer technology by speeding up information for cooperatives,
especially in managing information on document recording and financial reports. With the MIS, it
certainly provides convenience that can help solve Cooperative problems.
Keyword: darul adib; sharia cooperatives; management information system

Abstrak: Pelaksanaan kegiatan berupa Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Menggunakan Management Information System (MIS) Pada Koperasi Syariah Darul Adib Di Tahfidz
Al-Qur’an Darul Adib. Berdasarkan hasil wawancara di koperasi memiliki permasalahan untuk
melakukan mengetahui laporan stok, penjualan dan bagi hasil dari penjualan sembako. membangun
sebuah MIS yang nantinya dapat memberikan manfaat teknologi komputer dengan cara
mempercepat informasi bagi Koperasi khususnya dalam pengelolaan informasi pencatatan dokumen
dan laporan keuangan. Dengan adanya MIS tentunya memberikan kemudahan yang dapat
membantu menyelesaikan permasalahan Koperasi.
Kata kunci: darul adib; koperasi syariah; sistem manajemen informasi
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PENDAHULUAN
Manajement Information System (MIS) atau Sistem Informasi Manajemen
(SIM) adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis
yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam
akuntansi manajemen.
Tujuannya untuk menyelesaikan berbagai masalah pada bisnis diantaranya
adalah: layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Semua sistem ini digunakan
dengan maksud untuk menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan
kegiatan operasional disetiap organisasi.
Begitu banyak manfaat yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen.
Adapun suatu fungsi dari sebuah sistem tidak hanya terbatas dipihak manajemen
saja, melainkan juga bagi organisasi lainnya secara keseluruhan. (1) mendorong
produktivitas dan juga penghematan dalam hal biaya pada sebuah organisasi. (2)
Menambah kualitas dari SDM disebabkan setiap unit pada sistem kerja lebih
terkoordinasi serta sistematis. (3) Memberikan kemudahan bagi pihak manajemen
melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan serta pendelegasian kinerja
pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. (4)
Mendororng efisiensi serta efektivitas untuk menghasilkan data yang lebih realtime
dan akurat.
Koperasi Syariah Darul Adib merupakan salah satu organisasi yang
bergerak dalam bisnis jual beli sembako, dengan demikian Koperasi Syariah Darul
Adib membutuhkan suatu sistem yang dapat membantu dalam hal pencatatan
dokumen, biaya, dan laporan keuangan.
Maka dari itu kami dari Tim Pengabdian Masyarakat yang berjumlah 5 (lima)
orang yang berasal dari kampus STMIK Triguna Dharma bermasud untuk
melakukan pengabdian di tempat tersebut dengan membantu dalam hal pencatatan
data pembelian dan penjualan, menghitung stok, keuntungan, dan menyajikan
laporan keuangan.

METODE
Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada Koperasi Syariah
Darul Adib di Tahfidz Al-Qur’an Darul Adib, yang beralamat di jalan Panglima Denai
No. 79 A Medan Amplas, Sumatera Utara, Indonesia. Pada hari Senin, 14 Juni 2021
pukul 08.00 s/d 12.00 WIB. Kegitan pengabdian ini dilakukan selama ± 4 bulan,
mulai dari persiapan kegiatan s/d pelatihan dilaksanakan.
Adapun metode pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan terdiri
dari: (1) Mengadakan observasi mengenai gambaran nyata yang akan dijadikan
objek penelitian diantaranya adalah bagaimana kondisi tempat pengabdian
masyarakat guna untuk membangun sebuah sistem di Koperasi Syariah Darul Adib.
(2) Melakukan wawancara yang berisi tentang aspek atau dimensi-dimensi yang
berkaitan dengan perlengkapan dalam membuat Sistem Informasi Manajemen. (3)
mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan teknik penyampaian
yang efektif, selain itu juga sub komponen kompetensi pengelolaan pelatihan.
Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah:
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1.

2.

3.

4.

Bulan Pertama :
a. Meninjau lokasi tempat pengabdian masyarakat pada Koperasi Syariah Darul
Adib di Tahfidz Al-Qur’an Darul Adib.
b. Mengantarkan Surat Keterangan Pengabdian Kepada Masyarakat dan
mengambil data-data yang diperlukan.
Bulan Kedua :
a. Mempersiapkan database di Microsoft Access
b. Mempersiapkan form-form di Microsoft Visual Basic
c. Mempersiapkan form laporan di Crystal Report
Bulan Ketiga :
a. Menghubungkan database pada Microsoft Access dengan form pada
Microsoft Visual Basic.
b. Menghungkan form pada Microsoft Visual Basic dengan form laporan pada
Crystal Report.
c. Menguji sistem yang telah selesai di kerjakan.
Bulan Keempat :
a. Melakukan dokumentasi terakhir terhadap sistem informasi yang sudah siap
pakai.
b. Pelatihan dan menjelaskan kepada Pengurus Koperasi Syariah Darul Adib
tentang fitur fitur yang ada pada sistem tersebut, terutama terkhusus kepada
admin sistem.
c. Pelaporan
d. Penutup

HASIL
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan melakukan
kunjungan selama 4 bulan dan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah
disusun. Pelaksanaan seminar tentang MIS dan pelatihan penggunaan MIS
dilakukan ruangan rapat Koperasi.

Gambar 1. Pelaksanaan Pelatihan MIS

Pelaksanaan pelatihan pada gambar 1. Bertujuan untuk memberikan Modul
dan pelatihan penggunaan aplikasi pada MIS kepada operator yang akan
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menggunakan aplikasi, keterbatasan waktu mengakibatkan waktu pelatihan dibuat
menjadi sebanyak 5 sesi pertemuan pada hari yang berbeda agar peserta atau
operator benar-benar dapat memahami cara menggunakan aplikasi MIS.
Pada pelatihan ini semua operator diberikan pelatihan menggunakan aplikasi
MIS dari melakukan input data barang, mengupdate data barang, melakukan proses
transaksi pembelian dan transaksi penjualan barang, mencetak laporan data
barang, mencetak data pembelian dan mencetak data transaksi penjualan barang.

Gambar 2. Tampilan Aplikasi MIS

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Menggunakan Management Information System (MIS) Pada Koperasi Syariah Darul
Adib Di Tahfidz Al-Qur’an Darul Adib, maka kesimpulan yang dapat diambil dari
rangkaian kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah: Koperasi Syariah Darul Adib
adalah bagian dari Tahfidz Al-Qur’an Darul Adib bergerak dalam bidang bisnis jual
beli sembako. Untuk mengembangkan usahanya, Koperasi Syariah Darul Adib
memerlukan suatu sistem yang dapat mempermudah dalam hal pendataan,
perhitungan stok, dan laporan keuangan. Dengan dibangunnya Sistem Informasi
Manajemen (SIM) semoga dapat membantu mempermudah pekerjaan pada
Koperasi Syariah Darul Adib.
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