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ABSTRAKSI 

                   Gateway bila dilihat pada kamus Inggris-Indonesia diartikan sebagai 

pintu gerbang. Namun pada dunia komputer, gateway dapat berarti juga sebagai 

jembatan penghubung antar satu sistem dengan sistem lain yang berbeda, 

sehingga dapat terjadi suatu pertukaran data antar sistem tersebut. Dengan 

demikian, SMS gateway dapat diartikan sebagai suatu penghubung untuk lalu 

lintas data-data SMS baik yang dikirimkan maupun yang diterima. Penyampaian 

informasi jumlah saldo tabungan dan saldo pinjaman dapat dilakukan dengan 

melakukan perintah sms yang nantinya akan dibalas secara otomatis oleh sistem. 

Dengan adanya sistem ini diharapkan nasabah dapat meringankan kerja dari pihak 

koperasi serta menghemat waktu yang ada. 

 Penelitian ini menggunakan metode Study Literatur yaitu dengan cara 

mengumpulkan informasi dari buku maupun internet yang berguna untuk 

pembelajaran dari sistem yang akan dibuat. Setelah itu dilakukan proses 

mengumpulkan data, perencanaan sistem, pembuatan sistem,  yang diteruskan 

dengan melakukan pengujian sistem jika semua sistem sudah selesai. Pada 

pembuatan sistem ini aplikasi yang digunakan yaitu gammu, AppServ dan 

dreamweaver. Gammu adalah software yang digunakan untuk menghubungkan 

modem dengan komputer sehingga dapat digunakan untuk melakukan pengiriman 

sms atau menerima sms. AppServ disini digunakan untuk mengelola database 

yang berguna untuk menyimpan semua data yang ada dalam sistem. 

Hasil yang didapat setelah melakukan pengujian sistem pada koperasi 

simpan pinjam “LUMINTU” Jatisrono, Wonogiri dapat disimpulkan bahwa 

sistem ini sangat membantu dari kinerja pihak koperasi dan memberi informasi 

kepada nasabah dengan cepat. 

 

Kata kunci : SMS gateway, Gammu, AppServ 
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1. PENDAHULUAN 

 

Pada era informasi saat ini 

bermacam sarana telekomunikasi 

berkembang dengan sangat pesat dan 

dengan mudah baik itu dari telepon 

kabel, telepon seluler hingga satelit 

berkembang dengan sangat pesatnya 

sehingga pengguna dengan mudah 

bisa menikmatinya, perkembangan 

teknologi telekomunikasi yang 

mengolah memproduksi serta 

mengirim ataupun menerima segala 

bentuk pesan komunikasi dimana 

saja dan kapan saja seolah – olah 

tanpa mengenal batasan ruang dan 

waktu dengan SMS (Short Massagge 

Service). Hal tersebut dimungkinkan 

karena berbagi keunggulan dan 

manfaat yang dimilikinya, 

diantaranya adalah keunggulan dari 

segi biaya dan kemudahan 

penggunaannya di dalam kehidupan 

sehari – hari. 

Kenyataan yang sebenarnya 

pihak koperasi sering mengeluh 

karena banyaknya nasabah yang 

terlambat dalam melakukan 

pembayaran angsuran setiap 

bulannya serta media yang selama ini 

dilakukan masih bersifat manual 

yaitu hanya mengingatkan nasabah 

saat melakukan pembayaran ke 

koperasi saja serta dalam dalam hal 

ini disertai dengan pembuatan Web 

guna untuk nasabah dapat 

mengetahui jumlah pinjaman serta 

saldo tabungannya secara online. 

Penulis memilih judul penggunaan 

sms gateway untuk mengelola 

koperasi simpan pinjam karena ingin 

meringankan kerja dari pihak 

koperasi serta memberikan 

pelayanan yang memuaskan bagi 

pihak nasabah. Pada sistem yang 

digunakan saat ini memiliki kendala 

yaitu banyaknya  



nasabah yang lupa akan kapan 

tanggal pembayaran angsuran dalam 

penggunakan sistem tersebut dikira 

masih kurang efektif.  

Pada judul skripsi ini penulis 

membangun sebuah sistem untuk 

mengelola koperasi simpan pinjam 

dengan memanfaatkan media sms 

gateway. Dalam hal ini yang akan di 

kelola meliputi kapan jatuh tanggal 

angsuran serta nasabah dapat 

mengecek berapa saldo yang dimiliki 

dengan menggunakan perintah SMS 

tanpa harus melihat buku tabungan 

maupun pergi ke koperasi dan 

pengecekan tabungan . Diharapkan 

dengan adanya sistem ini agar 

nasabah tidak terlambat lagi dalam 

melakukan pembayaran setiap 

bulannya serta promosi yang 

dilakukan menjadi tambah mudah 

dengan menggunakan media sms dan 

nasabah lebih mudah untuk 

mengecek saldo tabungannya. 

II. TELAAH PENELITIAN 

Tora Fahrudin (2011) dalam 

tugas akhirnya beranggapan, 

Didalam era informasi sekarang, 

penyampaian informasi kampus tidak 

selalu harus berupa spanduk ataupun 

brosur yang ditempatkan di tempat 

strategis di sekitar kampus. Sms 

merupakan suatu media yang di era 

sekarang sudah menjadi kebutuhan 

primer bagi mahasiswa. Melalui 

kultur inilah, penulis ingin 

memanfaatkan media tersebut 

sebagai sarana tambahan untuk 

menyebarkan informasi kepada 

mahasiswa.Pemberitahuan informasi 

berupa akademik atau non akademik 

bisa disebarkan melalui sms gateway 

yang bisa diakses oleh setiap unit. 

Penelitian ini akan memfokuskan 

model pembuatan sms gateway 



Politeknik Telkom baik untuk sms 

broadcast ataupun request. Hasil 

perancangan dari penelitian ini bisa 

dimanfaatkan untuk 

diimplementasikan lebih lanjut. 

pengiriman sms broadcast 

diintegrasikan dengan menu approval 

keuangan, menu perwalian. Ketika 

mahasiswa sudah diproses 

keuangannya, maka sistem akan 

mengirim sms broadcast kepada 

mahasiswa yang sudah diproses oleh 

bagian keuangan secara otomatis. 

Begitu juga ketika perwalian, jika 

mahasiswa sudah melakukan input 

matakuliah dan mengklik siap acc 

wali, maka secara otomatis sistem 

akan mengirim sms broadcast 

kepada wali yang bersangkutan, 

begitu juga ketika wali sudah meng-

acc matakuliah yang telah 

diinputkan, maka sistem akan 

membroadcast sms secara otomatis 

kepada mahasiswa yang 

bersangkutan, menginformasikan 

bahwa proses perwalian sudah 

selesai.  

SMS Gateway didesain 

terlebih dahulu dengan membuat 

model data yang akan di gunakan 

untuk proses sms brodacst dan sms 

request. Model data yang 

diperkirakan penting adalah absensi, 

her registrasi dan nilai. Fitur sms 

broadcast ada yang diintegrasikan 

dengan proses di aplikasi akademik 

yaitu her registrasi, dan ada juga 

yang berdiri sendiri dengan 

rancangan antar muka yang sudah 

didefinisikan. Untuk sms request, 

atuthentikasi yang digunakan adalah 

nomor mahasiswa dan orang tua 

yang sudah terdaftar di basis data 

server Politeknik Telkom. Hal ini 

menjadi keuntungan tersendiri yaitu 

format request sms jadi lebih singkat, 



tidak perlu mencantumkan nim dan 

password pada sms request yang 

akan di kirimkan. 

Sukamto (2011) dalam 

proyek tugas akhirnya beranggapan 

bahwa Pada era kecanggihan 

teknologi informasi sepeti sekarang 

ini. Komputer merupakan salah satu 

media komunikasi yang memiliki 

peranan sangat penting di dalam 

kehidupan sehari-hari baik oleh 

instansi organisasi ataupun pribadi. 

Beberapa teknologi informasi yang 

menyongsong pasar bebas 

memegang peranan sangat penting 

sehingga memerlukan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Sumber 

daya manusia dengan mengikuti 

perkembangan jaman bias berperan 

penting dalam merubah kecanggihan 

suatu teknologi. Perubahan dan 

pembaharuan yang telah dicapai 

dalam bidang teknologi informasi 

seperti otomatisasi dan komputerisasi 

telah berkembang dengan cepat dan 

menuntut kalangan industri dan 

praktisi yang berkecimpung di 

dalamnya untuk lebih siap 

menghadapi kemajuan yang ada, 

dengan selalu mencari inovasi – 

inovasi baru sebagai solusi 

pemecahan dari setiap persoalan 

yang dihadapi.  

Bisnis wirausaha laundry saat 

ini sangat pesat, Dengan pengelolaan 

laundry yang bagus akan sangat 

menunjang kemajuan dari usaha 

tersebut. Terutama dengan 

pengelolaan yang di dukung oleh 

kemajuan teknologi informasi berupa 

web aplikasi dan sms gateway 

sebagai sarana pemberitahuan, 

karena dengan adanya sarana sms 

gateway, customer bisa juga 

berinteraksi dengan mudah, yaitu 

dengan cara memberikan balasan 



sms gateway kepada petugas. Dalam 

hal ini pembuatan web aplikasi 

dengan menggunakan bahasa 

pemrograman java dan database 

MySQL, sehingga pengelola laundry 

dapat melihat history dari pelanggan 

secara otomatis dan untuk pelayanan 

yang lebih cepat mengunakan 

teknologi sms gateway sebagai 

sarana pemberitahuan kepada 

konsumen bahwa cucian mereka 

sudah siap diambil. 

III. METODE PENELITIAN 

 Sistem SMS Gateway pada 

pengelolaan koperasi simpan pinjam 

merupakan sebuah sistem yang 

dibuat untuk membantu pengurus 

dalam mengelola koperasi. Sistem ini 

terbagi dalam dua macam pengguna, 

yaitu admin dan user umum. Admin 

memiliki hak akses untuk 

menambahkan, mengubah dan 

menghapus data sedangkan untuk 

user umum hanya dapat melihat 

informasi jumlah saldo tabungan dan 

jumlah pinjaman yang telah 

dilakukan. Metodologi yang 

digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode System 

Development Life Cycle (SDLC), 

yaitu metode yang menggunakan 

pendekatan secara sistematis dan 

urut mulai dari melakukan analisa 

kebutuhan, pengumpulan data, 

perancangan dan pembuatan, 

pengujian sistem sampai 

implementasi sistem terhadap tempat 

penelitian. Berikut gambaran alur 

penelitian atau flowchart dari awal 

sampai selesai yang ditunjukkan 

pada gambar 1. 
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Gambar 1 flowchart Penelitian 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

Sistem SMS Gateway pada 

pengelolaan koperasi simpan pinjam 

pada KSP “LUMINTU” Jatisrono 

dibangun berdasarkan kebutuhan 

yang ada didalam koperasi dengan 

menggunakan web dan bahasa 

pemrograman PHP serta 

menggunakan gammu agar modem 

dapat terhubung dengan computer 

sehingga dapat digunakan untuk 

mengirimkan sms dan pengolahan 

database menggunakan MySQL. 

Dengan adanya sistem ini, 

diharapkan kebutuhan dan 

permasalahan yang ada di koperasi 

dapat terselesaikan sehingga koperasi 

dapat berjalan lebih baik, aman, dan 

lebih cepat. Sistem ini terbagi dalam 

beberapa fasilitas yaitu login user, 

login administrator. 

1. Menu Awal  

Halaman awal ini merupakan 

tampilan sistem ketika pertama kali 

sistem dijalankam, didalam 

halamman awal ini hanya terdapat 

dua pilihan yaitu menu login user 

atau menu login administrator. 



Tampilan awal dapat dilihat pada 

gambar 2. 

 

Gambar 2. Halaman awal 

2. Menu Utama 

Menu utama dalam sistem ini 

terbagi menjadi dua berdasarkan 

login yang dimasukkan, yaitu menu 

administrator dan menu user umum 

(nasabah). 

a. Menu Administrator 

Menu administror adalah menu 

yang hanya dapat diakses dan 

dikelola oleh seorang yang bertindak 

atau terdaftar sebagai admin. 

Administrator merupakan user yang 

mempunyai hak akses secara penuh. 

User ini bisa melakukan apapun 

terhadap sistem sesuai dengan menu 

yang tersedia. User administrator 

mempunyai akses untuk 

menambahkan data, mengubah data, 

dan menghapus data. Tampilan menu 

administrator dapat dilihat pada 

gambar 3. 

 

Gambar 3. Tampilan menu 

administrator 

b. Menu User Umum 

Menu user umum adalah menu yang 

bisa diakses atau dilihat oleh semua 

user yang sudah terdaftar didalam 

database. Berbeda dengan 

administrator, user hanya 

mempunyai hak akses secara 

terbatas. User hanya mempunyai hak 

akses untuk melihat informasi. 

Tampilan menu yang akan muncul 



ketika seotang user login dan dapat 

dilihat pada gambar 4.  

 

Gambar 4. Menu User Umum 

B. Pengujian 

Pengujian SMS Gateway 

pada Pengelolaan Koperasi 

Simpan Pinjam pada KSP 

“LUMINTU” Jatisrono ini 

dilakukan secara langsung 

memperlihatkan dan 

mengajarkan ke pengurus 

koperasi. Sehingga penulis 

dapat mengetahui tanggapan 

user secara langsung terhadap 

sistem yang telah dibuat. 

 Tujuan dari pengujian 

sistem ini  untuk  mengetahui 

apakah sistem yang dibuat 

dapat bekerja sesuai dengan 

perancangan yang diharapkan 

atau belum.  

 Pengujian sistem 

kepada pengelola koperasi 

maupun user secara umum 

yakni dengan menggunakan 

kuisioner. Kuisioner untuk 

pengujian sistem terdiri dari 

pernytaan – pernytaan yang 

dinilai oleh pengurus 

koperasi maupun user umum. 

Pengisian kuisioner 

dilakukan setelah pengurus 

maupun pengguna telaha 

menggunakan sistem yang 

telah dibuat dan kemudian 

memberikan jawaban dari 

pernytaan . 

 Berikut merupakan hasil 

perhitungan yang diperoleh dari 

kuisioner yang diisi oleh responden 



pengurus koperasi ditunjukkan pada 

tabel 1. 

 

Tabel 1 Tabel Jumlah Skoring 

pengurus 

No 

Per 

nya 

taan 

Jumlah Jawaban 
Jumlah 

skor 

Prosen 

tase 
 

SB 

(5) 

B 

(4) 

C 

(3) 

K 

(2) 

SK 

(1) 

1 P1 2 3 0 0 0 22 88%  

2 P2 1 4 0 0 0 21 84%  

3 P3 2 2 1 0 0 21 84%  

4 P4 2 2 1 0 0 21 84%  

5 P5 1 3 1 0 0 20 80%  

6 P6 1 2 2 0 0 19 76%  

7 P7 0 2 3 0 0 17 68%  

8 P8 1 2 2 0 0 19 76%  

 

Keterangan 

P1   :   Apakah bahasa yang 

digunakan mudah dimengerti? 

P2   :   Bagaimana kecepatan akses 

sistem ketika aplikasi di jalankan? 

P3 : Bagaimana pendapat anda 

tentang desain tampilan secara 

umum? 

P4 : Bagaimana tampilan menu-

menu yang ada didalam sistem? 

P5 : Bagaimana dengan adanya 

sistem ini apakah dapat membantu 

kinerja dari pihak koperasi? 

P6  : Bagaimana menurut anda 

apakah sistem ini cocok dijalankan 

pada koperasi? 

P7   :  Bagaimana dengan menu dari 

program tersebut sudah lengkap? 

P8  :  Bagaimana pendapat anda 

tentang keseluruhan sistem ini? 

Selanjutnya untuk mengukur tingkat 

Prosentase Interpretasi (P), yakni 

dengan skala interval (Riduwan, 

2005) sebagai berikut: 

Angka 0% - 20%     = Sangat Lemah 

Angka 21% - 40%   = Lemah 

Angka 41% - 60%   = Cukup 



Angka 61% - 80%   = Kuat 

Angka 81% - 100% = Sangat Kuat 

Berdasarakan hasil 

perhitungan di atas maka  

direpresentasikan dalam grafik 

sebagai berikut: 

 

Gambar 5. Grafik prosentase 

Pengurus 

Berikut hasil skoring pada 

responden user umum yang didapat 

dari perhitungan yang telah 

dirumuskan. Hasil skoring dapat 

dilihat dalam bentuk tabel seperti 

tabel 2. 

Tabel 2 Tabel Jumlah Skoring User 

Umum 

 

Keterangan  

P1 : Bagaimana kecepatan akses 

sistem ketika aplikasi di jalankan ? 

P2 : Bagaimana tampilan menu-

menu yang ada didalam sistem ? 

P3 : Bagaimana pendapat anda 

tentang desain tampilan secara 

umum ? 

P4  :  Bagaimana dengan adanya 

sistem ini apakah dapat membantu 

kinerja    dari pihak koperasi ? 

P5 : Bagaimana pendapat anda 

tenteng keseluruhan tentang sistem 

ini ? 

Berdasarakan hasil 

perhitungan di atas maka 

No 
Pernya 

Taan 

Jumlah Jawaban 
Jumlah 

skor 

Pro 

sentase 
SB 

(5) 
B 

(4) 

C 

(3) 

K 

(2) 

SK 

(1) 

1 P1 1 4 0 0 0 21 84% 

2 P2 0 2 3 0 0 17 68% 

3 P3 2 1 2 0 0 20 80% 

4 P4 2 2 1 0 0 21 84% 

5 P5 2 3 0 0 0 22 88% 



direpresentasikan dalam grafik 

sebagai berikut: 

 

Gambar 6 Prosentase Kelompok 

Responden User Umum 

 

3. Analisa dan Pembahasan 

Setelah melakukan pengujian 

sistem maka dapat diketahui 

beberapa kekurangan dan kelebihan 

dari sistem pengelolaan koperasi 

simpan pinjam dengan 

memanfaatkan SMS Gateway. 

Kelebihan sistem ini : 

1) Sistem ini lebih praktis dan 

mudah untuk dijalankan. 

2) Sistem ini lebih aman untuk 

mengolah data dalam koperasi 

simpan pinjam sehingga untuk 

kerahasiaan data dari nasabah dapat 

dijamin . 

3) Sistem ini selain dirancang 

untuk mengolah data dalam 

koperasi simpan pinjam juga 

diintegrasikan dengan sms 

gateway. 

Kekurangan dari sistem ini adalah : 

1) Sistem ini membutuhkan 

perawatan komputer yang baik 

karena jika komputer 

bermasalah sistem akan susah 

untuk dijalankan. 

2) Saat login user seharusnya 

menampilkan juga foto atau 

biodata dari user tersebut. 

 

4. KESIMPULAN 

Setelah selesai melakukan 

penelitian dan melalui hasil 

pengujian yang telah dilakukan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 



Rancang Bangun SMS Gateway 

pada Koperasi Simpan Pinjam 

“LUMINTU” Jatisrono, Wonogiri, 

kesimpulannya meliputi : 

1. Sistem ini sangat dibutuhkan 

dalam pengelolaan koperasi 

karena program yang mudah 

dimengerti dan mudah untuk 

dijalankan berdasarkan 

kuisoner yang dilakukan oleh 

penulis.  

2. Adanya sistem ini sangat 

membantu kinerja dari 

koperasi yang menyatakan 

lebih efisien dalam 

menggunakan sistem ini 
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