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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

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. 

Pada 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  
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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. 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian – uraian dari latar belakang permasalahan di atas, 

maka perlu adanya pembahasan yang sistematis, permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1) Bagaimana seorang nasabah dapat mengetahui kapan tanggal jatuh 

tempo pembayaran angsuran yang dilakukan oleh pihak Koperasi 

dengan media  pemberitahuan berupa SMS kepada nasabah. 

2) Nasabah dapat melihat semua pinjaman dan tabungan yang dimiliki 

melalui web. 

3) Pemberian informasi saldo tabungan nasabah dengan menggunakan 

SMS Gateway (Auto reply) 
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3. Tujuan Penelitian 

Dengan dibangunnya sistem ini dapat bertujuan  untuk : 

1. Mengingatkan nasabah akan tanggal pembayaran angsuran yang 

dilakukan setiap bulannya dengan media sms oleh pihak koperasi 

dengan cara tujuh hari sebelum hari pembayaran akan ada sms 

pemberitahuan dari pihak koperasi kepada nasabah. 

2. Dibangunnya sistem ini dapat pula menjadi suatu media 

pemberitahuan secara online sehingga lebih praktis dan menghemat 

waktu bagi nasabah. 

3. Dengan adanya sistem ini nasabah dapat mengetahui jumlah saldo 

tabungan maupun pinjaman hanya dengan mengirimkan SMS ke 

koperasi dengan format tertentu maka nasabah akan mendapatkan 

balasan yang berisikan informasi yang di inginkannya. 

4. Manfaat Penelitian 

Adanya sistem ini koperasi dapat memberikan pelayanan pada 

nasabah dengan memberikan sms notifiksi atau pemberitahuan kepada nasabah 

ketika sudah mendekati hari pembayaran angsuran. Dalam sistem ini juga 

disertai sms gateway yaitu nasabah dapat melakukan sms request pada koperasi 

dengan format yang sudah ditentukan dari pihak koperasi untuk informasi yang 

bisa didapatkan yaitu saldo tabungan, dan jumlah pinjaman. Nasabah juga 

dapat mengecek saldo tabungan dan pinjaman dengan melakukan login pada 

web yang ditujukan untuk user. Sehingga adanya sistem ini yang diharapkan 
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penulis adalah dapat membantu dari kinerja pihak koperasi dan memberikan 

pelayanan pada pihak nasabah. 

5. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dihadapai diperlukan ruang lingkup 

permasalahan terhadap sistem yang akan dibangun, hal ini bertujuan agar 

pembahasan masalah tidak terlalu meluas. Maka ruang lingkup yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut : 

1) SMS Gateway hanya berfungsi sebagai media pemberitahuan terhadap 

nasabah berbasis SMS melalui HP (SMS). 

2) Menggunakan Gammu sebagai sofware yang menghubungkan antara 

modem kepada nomor handphone user dengan media SMS dan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dalam pembuatan sistem. 

3) Pada sistem ini basis data berfungsi sebagai media penyimpanan data 

nasabah yang melakukan pinjaman dan tabungan dengan menggunakan 

MySQL (AppServ). 

6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam 

penyusunan skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang 

baik. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

 BAB  I   PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang 

masalah,    rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan 

sistematika penulisan.  
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 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan dan pembuatan sistem. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan metode penelitian yang 

dilakukan dalam perancangan dan implementasi. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, 

desain, hasil testing dan implementasinya. 

 BAB V PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

 


