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SISTEM INFORMASI SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI 

 SEDIA KEC.TANGEN MENGGUNAKAN  

PHP MYSQL DAN SMS GATEWAY 

 

Abstrak 

 

Koperasi simpan pinjam adalah merupakan lembaga keuangan salain bank yang 

bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, berupa Tempat penyimpanan uang 

dan bagi masyarakat. Koperasi Sedia Kec.Tangen ini merupakan salah satu organisasi 

simpan pinjam sebagai unit kesejahteraan anggota, khususnya para guru di lingkungan 

Kec.Tangen. Di koperasi “Sedia” Kec.Tangen pengelolaan transaksi simpanan, 

pinjaman maupun angsuran masih secara manual atau pembukuan dan tidak tertata rapi. 

Tidak dapat dihindari pencatatan secara manual rentan akan kesalahan, maka Koperasi 

“Sedia” Kec.Tangen ini membutuh suatu sistem informasi perangkat lunak yang 

menggantikan pekerjaan yang awalnya masih secara manual menjadi berbasis komputer 

yang di lengkapi fitur SMS Gateway yang akan memberikan informasi tentang jumlah 

simpanan, jumlah pinjaman dan angsuran tiap bulannya. Tujuan penelitian ini adalah 

merancang sekaligus membuat sebuah sistem informasi simpan pinjam yang dapat 

terekap rapi di dalam sistem komputer, serta dapat memberikan informasi perihal 

simpan pinjam kepada anggota malalui SMS Gateway. Sistem informasi simpan pinjam 

berbasis WEB dengan fitur SMS gateway ini dirancang mengunakan bahasa 

pemrograman PHP dan di simpan dalam sebuah database MySQL. Dalam pembuatan 

SMS Gateway menggunakan aplikasi Gammu. Sebuah WEB yang didesain untuk 

bendahara koperasi selaku admin yang berguna untuk mengolah data pada koperasi 

serta sebuah fitur SMS Gateway untuk menginformasikan total jumlah simpanan, total 

jumlah pinjaman dan angsuran tiap bulan yang diberatkan kepada guru atau anggota 

koperasi adalah hasil dari penelitian ini. Berdasarkan hasil kuisioner menunjukkan 

bahwa 84% dari 20 responden menunjukkan bahwa sistem yang dibuat sangat 

membantu dalam penyimpanan data secara komputerisasi. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi, Simpan Pinjam, Koperasi, SMS gateway. 
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Abstract 

 

Credit unions are financial institutions Salain bank is in charge of providing services to 

the community, in the form of money and a storage place for the community. Sedia 

Kec.Tangen Cooperative is one of the organizations of savings and loans as welfare unit 

members, especially teachers in Kec.Tangen environment. In cooperative "Sedia" 

Kec.Tangen transaction management savings, loans or installment still manually or 

bookkeeping and not well organized. Unavoidable recording manually prone to error, 

then Cooperative "Sedia" Kec.Tangen is a need for a system software update that 

replaces the work initially still manually into a computer system equipped SMS 

Gateway feature that will provide information on the number of deposits, the loan 

amount and monthly installments. The purpose of this study was to design and make a 

savings and loan information system that can terekap neatly inside the computer system, 

and can provide information about savings and loans to members malalui SMS 

Gateway. Systems based saving information WEB SMS gateway feature is designed 

using the PHP programming language and stored in a MySQL database. In the 

manufacture of Gammu SMS Gateway using the application. A WEB designed to 

treasurer of the cooperative as admin useful for processing data on cooperatives as well 

as an SMS Gateway feature to inform the total amount of savings, the total amount of 

the loan and the monthly installments are weighted to teachers or members of the 

cooperative are the results of this study. Based on the results of the questionnaire 

showed that 84% of the 20 respondents indicated that the system is made very helpful in 

computerized data storage. 

 

Keywords : Information Systems, Savings and Loans Cooperative , SMS gateway. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Koperasi adalah sebuah lembaga usaha sebagai sarana untuk mengembangkan dan 

membangun potensi serta menegakkan kemandirian pada suatu organisasi ataupun 

kelompok. Koperasi dibangun atas usaha bersama dalam sebuah kelompok berdasarkan asas 

demokrasi ekonomi dan kekeluargaan. 

Koperasi “SEDIA” di PGRI Kec.Tangen yang beralamatkan di Kauman Rt 16, Dukuh, 

Tangen, Sragen 57261 merupakan salah satu organisasi sebagai unit kesejahteraan anggota, 

dalam organisasi ini khususnya para guru di lingkungan Kec.Tangen dengan jumlah anggota 

yang tidak sedikit. Koperasi ini menangani pada sektor simpan pinjam, yaitu memberikan 

jasa simpan pinjam pada pengurus maupun anggota koperasi. 

Kondisi saat ini pengelolaan transaksi PGRI “SEDIA” Kec.Tangen, untuk simpanan,  

pinjaman maupun angsuran masih dilakukan secara manual. Proses  transaksi seperti 

pinghitungan angsuran pinjaman, penghitungan tabungan tiap anggota, dilakukan dan dicatat 

secara manual dan belum tertata rapi. Kondisi ini menimbulkan permasalahan yaitu 

kemungkinan adanya kesalahan penulisan dan pencatatan serta lamanya waktu pencarian 

data. 

Komputerisasi adalah cara cepat untuk mengatasi permasalahan ini. Oleh karena itu 

dibuatlah suatu sistem informasi perangkat lunak untuk menggantikan pekerjaan yang 

awalnya masih secara manual sekarang menjadi berbasis komputer yang dilengkapi dengan 

fitur SMS Gateway. Fitur SMS Gateway mempermudah para anggota memperoleh 

informasi simpanan, pinjaman ataupun angsuran pinjaman. Sistem informasi tersebut 

diharapkan dapat mempermudah dan dapat mengatur jalannya koperasi untuk kedepannya. 

Dalam penelitian ini penulis merujuk padda penelitian sebelumnya yang bersangkutan 

dengan sistem simpan pinjam sebagai rujukan bagi penulis untuk dijadikan referensi. 

Saleem, M., & Doh, K. G (2009), dalam penelitiannya berjudul “Generic Information 

System Using SMS Gateway” menjelaskan bahwa informasi serbaguna ynag dapat 

digunakan untuk menyediakan berbagai informasi dalam perusahaan yang beda. Dengan 

menggunakan SMS gateway ini adalah suatu cara yang lebih ekonomis dalam pemberian 

sebuah informasi yang bermanfaat untuk pengguna yang di daerahnya tidak ada fasilitas 

internet. Penggunaan sistem ini dapat melakukan perubahan dalam database.  

Purnama (2013) dalam jurnalnya ynag berjudul “Pengembangan Aplikasi SMS 

Gateway untuk Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru di SMAN 1 Jepara” menjelaskan 

informasi di zaman sekarang merupakan sebuah kebutuhan utama. Dengan kemajuan 

teknologi sekarang memungkinkan penerimaan informasi melalui layanan sms. Penggunaan 
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layanan sms berfungsi untuk memberi informasi penerimaan peserta didik baru dan dapat 

menyediakan informasi akan lebih tepat sasaran, cepat, kapanpun dan dimanapun 

dibutuhkan. Karena sudah sesuai dengan kebutuhan penyampaian informasi yang tepat 

sasaran dan cepat yaitu calon siswa dan orang tua calon siswa ini maka pengembanggan sms 

gateway ini dipilih. 

Sukadi (2013), dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Informasi Simpan Pinjam 

Pada Koperasi Wanita Putri Harapan desa Jatigunung Kecamatan Tulakan” menjelaskan 

bahwa bahasa pemrograman PHP sebagai sarana pembuatannya. Sistem inforrmasi ini 

menghasilkan halaman web yg diakses mengggunakan web browser. Dengan sistem ini 

pengolahan transaksi dan akuntansi pada koperasi wanita putri harapan menjadi lebih cepat 

dengan data akurat. 

Supriyono (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Rancang Bangun Sistem 

Informasi Manajemen Presensi Berbasis SMS Gateway (Studi Kasus : SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura) mendapatkan permasalahan yaitu pada sekolah tersebut 

presensi siswa, guru, dan karyawan belum memiliki sistem komputerisasi untuk 

mengelolanya. Untuk mengatasi hal  tersebut, maka perlu dibuatnya suatu sistem informasi 

manajemen berbasis sms, yang dapat memecahkan masalah tersebut, serta memberi 

informasi kehadiran siswa kepada orang tua siswa melalui SMS. SMS gateway dipilih 

karena sangat mudah digunakan untuk proses penyampaian informasi presensi siswa kepada 

orang tua dan biaya yang sangat murah. Bahasa pemrograman PHP dan MySQL, serta 

penggunaan GAMMU sebagai service SMS gatewaynya sebagai sarana pembuatan sistem 

manajemen presensinya. 

 

2. METODE 

Penelitian ini termasuk kelompok penelitian terapan dan dilakukan dengan metode 

eksperimen dan metode waterfall untuk pengembangan aplikasi. 

2.1 Analisis Kebutuhan 

2.1.1 Kebutuhan Data 

Proses pengumpulan data dengan cara wawancara di Koperasi “SEDIA” 

Kec.Tangen guna untuk memperoleh data yang dibutuhkan, data tersebut antara 

lain : data anggota koperasi, data simpanan anggota koperasi, data simpanan 

angggota koperasi, data pinjaman anggota koperasi, data angsuran anggota 

koperasi. 
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2.1.2 Kebutuhan Sistem 

Agar sistem  dapat berjalan dengan maksimal diperlukan perangkat keras dan 

perangkat lunak yang memadai. 

1. Kebutuhan software : Windows 7 ultimate, Notepad++, Web Browser 

(Chrome), Xampp Control Panel v2.5, Gammu 1.3. 

2. Kebutuhan perangkat keras : Laptop Modem Huawei E161 dan SIM card 

GSM. 

2.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem di implementasikan pada gambar 1: 

Gambar 1. Perancangan Sistem 

Dari gambar 1 dapat menjelaskan bendahara selaku admin bertugas menginputkan semua 

data anggota melalui sistem komputer sehinga sistem komputer akan memproses perintah 

yang diinputkan admin dan dapat tersimpan kedalam database. Kemudian sistem 

komputer memberi respon kepada admin sesuai perintah yang diinputkan, kemudian 

admin akan memperoleh informasi simpan pinjam yang selanjutnya akan diinformasikan 

kepada anggota. 
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2.2.1 Use case Diagram 

Use case diagram dapat dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2.Use Case Diagram 

Dari gambar 2 dapat dijelaskan bahwa sistem yang rancang adalah seutuhnya 

untuk admin atau bendahara yang bertujuan untuk memudahkan bendahara 

koperasi. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh bendahara antara lain : bendahara 

dapat login, dapat menginputkan data anggota, dapat menginputkan data 

simpanan anggota, bendahara dapat menginputkan data pinjaman anggota, 

bendahara dapat menginputkan data angsuran anggota, bendahara dapat 

mengetahui rekap atau detail setiap anggota baik data simpanan, pinjaman dan 

angsuran anggota, bendahara dapat mencetak hasil rekap anggota, bendahara 

dapat mengirim SMS perihal informasi simpan pinjam kepada anggota, dan 

bendahara dapat   mengakhhiri sistem dengan logout dari sistem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2.2.2 Perancangan Basis Data 

Perancangan basis data dapat dilihat pada gambar 3. 

 
Gambar 3.Perancangan Basis Data 

Dari gambar 3 dapat dijelaskan bahwa anggota memiliki simpanan, pinjaman 

dan angsuran tiap bulannya. Setiap pinjaman memiliki angsuran berupa 

angsuran tiap bulannya. 

2.2.3 Activity Diagram 

Diagram aktivitas adalah suatu tipe khusus untuk memperlihatkan diagram status 

aliran dari suatu aktivitas lainnya dalam satu sistem. Berikut adalah sebuah 

ddiagram aktivitas sistem informasi. 

a. Activity diagram Menambah Data Anggota. 

Diagram menunjukkan kinerja admin yang akan menambah data anggota. 

Ditunjukkan pada gambar 4 

 

Gambar 4.  Activity diagram tambah data anggota 

Pada gambar 4 dapat dijelaskan bahwa bagaimana alur petugas melakukan 

penambahan data pada sistem informasi simpan  
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2.2.4 Sequence Diagram  

Sequence diagram adalah interaksi yang menentukan pada respon dalam suatu 

waktu tertentu. Berikut ini squance diagram pada sistem informasi simpan 

pinjam koperasi “SEDIA” kec.Tangen. 

a. Sequence Diagram Simpan Data 

Sequence diagram simpan data dapat dilihat pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Squence Diagram Simpan Data 

Dari gambar 5 dapat dijelaskan bahwa admin dapat memilih data yang akan 

di simpan pada database sistem memvalidasi data kemudian menyimpan 

pada database. Admin mendapat pesan bahwa data berhasil disimpan. 

b. Sequence Diagram Hapus Data 

Sequence diagram hapus data dapat dilihat pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Sequence Diagram Hapus Data 

Dari gambar 6 dapat dijelaskan bahwa admin dapat memilih data yang akan 

di dihapus mengirim permintaan hapus pada sistem kemudian data berhasil 

dihapus. Admin mendapat pesan bahwa data berhasil dihapus. 
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Gambar 8.Tampil data simpanan anggota 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Tampilan Aplikasi 

3.1.1 Halaman Tampilan Data Anggota 

Halaman tampil data anggota ini berisi daftar nama dan identitas semua anggota. 

Berikut tampilan halaman insert dan tampil data anggota, dilihat pada  gambar 7 : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.Tampil Data Anggota 

Gambar 7.  menunjukkan manajemen tampilan seluruh data anggota yang sudah 

di inputkan oleh admin. Secara otomatis nama dan nomor pokok anggota masuk 

ke-data simpanan, pinjaman, angsuran,dll 

3.1.2 Tampilan Data Simpanan 

Halaman tampilan data simpanan anggota ini berisikan tampilan data simpanan 

semua anggota. Berikut tampilan tampilan data simpanan anggota, dilihat pada 

gambar 8 :  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 8 menunjukkan tampilan data simpanan anggota, dimana terdapat data 

NPA, Nama, No Hp, Total Simpanan dan Action. Pada halaman ini terdapat 2 

action yaitu tambah simpanan dan detail history simpanan tiap anggota. 
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Detail simpanan : pada action ini admin dapat melihat histori simpanan anggota 

secara rinci. Berikut tampilan action detail history simpanan tiap anggota dapat 

dilihat pada gambar 9. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9.Tampilan halaman actin history simpanan tiap anggota. 

3.1.3 Tampilan Data Pinjaman 

Halaman insert dan tampilan data pinjaman yang ingin di inputkan dan tampilan 

data pinjaman seluruh anggota. Berikut tampilan halaman insert dan tampilan 

data pinjaman anggota, dilihat pada gambar 10 : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Tampilan Data Pinjaman 

 

Gambar 10 menunjukkan tampilan halaman seluruh data pinjaman anggota. 

halaman tampil data pinjaman semua anggota ini tiap data anggota memiliki 2 

action  yaitu tambah dan detail. 
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3.1.4 Halaman Tampil Data Angsuran dan Print Data Angsuran Tiap Anggota 

Tampilan halaman data semua angsuran anggota dan print data angsuran tiap 

anggota dapat dilihat pada gambar 12 dan gambar 13. 

 

Gambar 12. Menunjukkan halaman seluruh data angsuran anggota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Menunjukkan halaman cetak angsuran dari data pinjaman tiap anggota. 

Gambar 12 menunjukkan halaman tampilan seluruh data anggsuran semua 

anggota. Pada halaman ini setiap angsuran memiliki 2 action yaitu tambah 

angsuran dan cetak angsuran tiap angsuran. Action cetak angsuran berfungsi 

apabila sudah minimal melakukan 1kali membayar angsuran. 

Gambar 13 menunjukkan detail angsuran yang sudah dibayarkan dan saldo 

pinjaman tiap anggota. 
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3.1.5 Halaman Kirim SMS 

Tampilan halaman kirim sms dapat dilihat pada gambar 14. 

 

Gambar 14. Menunjukkan tampilan halaman kirim SMS. 

Pada halaman ini terdapat action kirim SMS admin dapat memberikan informasi 

total simpanan, total pinjaman dan total angsuran tiap bulan yang dibebankan 

pada anggota. Berikut contoh SMS untuk anggota koperasi, dapat dilihat pada 

gambar 15. 

 

Gambar 15. SMS Simpan Pinjam Anggota 

3.2 Tahap Pengujian 

Tahap pengujian dilakukan dengan menggunakan metode black box dinama pengujian 

untuk mengetahui apakah semua fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya 

sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya. Tujuan pengujian ini yaitu mengetahui 

kelayakan dari sistem yang dibuat. 
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3.2.1 Pengujian Tampilan Halaman Login 

Penujian tampilan halaman login dilakukan oleh bendahara, dapat dilihat pada 

tabel 1: 

Tabel 1. Pengujian Tampilan Halaman Login 

No PENGUJIAN STATUS 

1. Tampilan halaman login BAIK 

2. Aksi login BAIK 

3.2.2 Pengujian Tampilan Halaman Utama 

Pengujian tampilan halaman pertama dilakukan oleh admin, dapat dilihat pada 

tabel 2: 

Tabel 2. Pengujian Tampiplan Halaman Utama 

No PENGUJIAN STATUS 

1. Tampilan halaman utama BAIK 

2. Tampilan halaman input anggota BAIK 

3. Tampilan halaman tampil data anggota BAIK 

4. Tampilan halaman tampil data simpanan BAIK 

5.  Tampilan halaman action hitori simpanan tiap angggota BAIK 

6. Tampilan halaman data pinjaman BAIK 

7. Tampilan halaman data angsuran BAIK 

 

3.2.3 Pengujian Tampilan Halaman Admin 

Pengujian tampilan halaman admin dilakukan oleh bendahara, dapat dilihat pada 

tabel 3: 

Tabel 3.Pengujian Tampilan Halaman Admin 

No PENGUJIAN STATUS 

1. Edit data anggota BAIK 

2. Tambah data simpanan anggota BAIK 

3. Tambah data pinjaman anggota BAIK 

4. Tambah data angsuran anggota BAIK 

5.  Cetak histori data simpanan anggota BAIK 

6. Cetak histori data angsuran anggota BAIK 

7. Cetak data semua anggota BAIK 

8. Kirim SMS data Simpan Pinjam anggota BAIK 
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3.3 Kuisioner 

Berikut ini adalah daftar pertanyaan kuisioner yang diberikan kepada responden untuk 

mengetahui penilaian terhadap sistem yang dibuat yaitu : 1. Sistem membantu dalam 

penyimpanan data secara komputerisasi. 2. Membantu memberikan informasi kepada 

anggota. 3. Informasi yang dikirim sudah memenuhi kebutuhan. 4. Mempermudah 

bendahara koperasi mencatat transaksi simpanan, pinjaman maupun angsuran. 5. Output 

yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. 6. Menurut anda, apakah sisem ini layak 

digunakan bagi lembaga koperasi. 

 Berdasarkan hasil kuisoner yang dibagikan kepada 20 responden diantaranya 

bendahara, guru dan anggota koperasi menyatakan bahwa 31% rata-rata menyatakan 

sangat setuju dengan sistem yang dibuat, 56% menjawab setuju, dan 13% menjawab 

cukup. Sehingga secara garis besar sistem informasi simpan pinjam berbasis WEB 

menggunakan PHP dan dengan fitur SMS Gateway ini sangat bermafaat 

4. PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan perancangan sistem informasi simpan 

pinjam koperasi (studi kasus : Koperasi “SEDIA” Kec.Tangen) dengan fitur SMS gateway 

ini adalah : 

a. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi simpan pinjam yang berbasis 

WEB dengan fitur SMS Gateway. 

b. Dari pengujian black box yang dilakukan aplikasi yang dibuat telah memenuhi 

kebutuhan yang di perlukan. Sistem yang dibuat sudah berjalan dengan baik sesuai 

tujuan sistem. 

c. Dari hasil Presentase pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa presentase 

tertinggi pada pertanyaan no.1 terkait Sistem membantu dalam penyimpanan data 

secara komputerisasi sebesar 89% dan terendah pada pernyataan no.3 tentang 

Informasi yang dikirim sudah memenuhi kebutuhan sebesar 81% akan tetapi angka 

tersebut masih cukup tinggi untuk memenuhi informasi untuk anggota. 
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