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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1        Latar Belakang 

SMS  (Short Message Service) merupakan salah satu mode komunikasi 

yang handal saat ini,  SMS  adalah layanan yang disediakan oleh ponsel operator 

untuk mengirim dan menerima pesan singkat.  SMS  dinilai sangat praktis, murah, 

dan efisien. Perilaku pengguna ponsel sampai saat ini dapat dikatakan bahwa 

setiap SMS  yang masuk kemungkinan besar atau bahkan pasti akan dibaca karena 

sifat ponsel yang personal. Selain untuk mengirim pesan antar pengguna ponsel, 

SMS  juga cocok untuk diterapkan dan berinteraksi dengan suatu sistem informasi 

berbasis komputer. 

Koperasi simpan pinjam merupakan kegiatan suatu koperasi yang 

kegiatannya meliputi simpanan dan pinjaman, dalam hal ini yang dimaksud 

adalah melayani simpanan dan pinjaman para anggota koperasi termasuk pegawai 

dan para nasabah. Koperasi simpan pinjam umumnya didirikan agar menjadi 

solusi dalam mengatasi permasalahan anggotanya dalam hal bantuan pinjaman 

(modal berupa uang). 

Salah satu permasalahan yang dihadapi baik bagi Koperasi KPRI BINA PRAJA 

maupun nasabah adalah ketika nasabah melakukan pinjaman dan pada saat 

memasuki waktu jatuh tempo pembayaran angsuran tiap bulannya anggota 

koperasi belum melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan pada perjanjian sebelumnya. Salah satu penyebab keterlambatan 

pembayaran angsuran pada sebuah koperasi ini adalah ketidak disiplinan anggota 

koperasi karena kurangnya informasi pemberitahuan dan intensitas kesibukan dari 

anggota koperasi itu sendiri yang padat sehingga sering lupa ketika telah sampai 

pada masa jatuh tempo pembayaran angsuran.Adapun penelitian terdahulu 

sebagai panduan : Aplikasi layanan Informasi SMS Gateway berbasis Web pada  

koperasi Simpan Pinjam Primkoabri Tegal  disusun oleh  Feri Adi Nugroho dan 

Usman Sudibyo tahun 2013, Rancang bangun sistem informasi pengingat jadwal 

pembayaran angsuran pada Kospin Jasa Cabang Pemalang Berbasis SMS Gateway 

disusun oleh Rian Oki Pradana Tahun 2013, Rancang bangun sistem pengolahan data 
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simpan pinjam koperasi KSP Bina Raharja Rembang cabang Klaten Jawa Tengah 

disusun oleh Edi Wibowo Tahun 2012. 

 

 Dari latar belakang  yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk 

merancang suatu penelitian dengan judul  “Rancang Bangun Aplikasi Simpan 

Pinjam Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bina Praja Berbasis 

SMS Gateway Sistem”. 

 

1.2      Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  permasalahan yang telah diuraikan maka 

dapat di ambil rumusan; 

a. Bagaimana membangun sebuah sistem untuk memberikan informasi 

simpanan wajib anggota, angsuran pinjaman anggota dan informasi pinjaman 

yang cepat, jelas awal bulan  kepada anggota koperasi  berdasarkan dengan  

aturan-aturan dan sistem koperasi. 

b. Bagaimana membangun sistem informasi tentang koperasi, atau informasi 

penting secara massal berupa broadcast pemberitahuan jatuh tempo 

pembayaran anggsuran pinjaman dan pemberitahuan adanya THR kepada 

seluruh anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bina Praja. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuan 

penyusunan skripsi ini juga mengingat adanya keterbatasan waktu penelitian 

maka dalam penyusunan skripsi hanya membatasi masalah pada:  

a.  Sistem ini dibuat dalam bentuk aplikasi desktop dan berbasis  SMS  (SMS 

Gateway). 

b. Output sistem dikirim secara berkala yaitu secara periodik  tiap  bulan, hanya 

diberitahukan kepada nasabah koperasi KPRI BINA PRAJA  yang 

melakukan pinjaman  sebagai pengingat bahwa waktu jatuh tempo 

pembayaran angsuran akan segera berakhir. 

c. Informasi yang dapat diperoleh informasi tagihan angsuran nasabah dan 

jumlah simpan pinjam nasabah pada koperasi KPRI BINA PRAJA. 
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d. Informasi Broadcast hanya disampaikan kepada Nasabah koperasi KPRI 

BINA PRAJA. 

 

1.4    Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan suatu sistem informasi yang baik  

pada Koperasi KPRI BINA PRAJA yang dapat digunakan untuk : 

a. Mempermudah anggota kopersi dalam hal mengetahui jumlah Simpanan      

pada koperasi 

b. Mempermudah anggota kopersi dalam hal mengetahui jumlah Angsuran   

 Pinjaman pada koperasi 

c. Mempermudah anggota kopersi dalam hal mengetahui informasi Pinjaman 

pada koperasi 

d. Mempermudah anggota koperasi dalam hal mengetahui sisa pinjaman yang 

ada pada koperasi 

e. Mempermudah mengingatkan Anggota koperasi  dalam hal pembayaran 

angsuran melalui pengiriman SMS Broadcast secara masal. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Bagi Koperasi KPRI BINA PRAJA 

          Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mempermudah  pihak 

koperasi dalam mengingatkan anggota koperasi  mengenai pembayaran 

angsuran dan mengetahui jumlah simpan pinjam 

 

b. Bagi Anggota Koperasi 

Memermudah dalam memperoleh informasi yang akurat mengenai 

simpanan dan pinjaman serta menjadi alarm atau pengingat anggota 

koperasi dalam melakukan pembayaran hanya dengan SMS  ke sistem 

sesuai dengan format yang telah ditentukan.  

 

c. Bagi Penulis 

Sebagai  langkah awal untuk membangun Sistem informasi berbasis  SMS  

Gateway  dan bisa mengembangkan kesempurnaan sistem disaat-saat 

tertentu. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-   

langkah  berikut: 

a. Obyek Penelitian 

          Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah  bagaimana alur pinjaman 

dari awal proses, pembayaran angsuran hingga lunasnya pinjaman pada 

sistem peminjaman pada koperasi KPRI BINA PRAJA 

b. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Studi Pustaka 

Merupakan  metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

data-data dari  perpustakaan  yang mendukung penelitian baik itu dari 

buku  mengenai Java Net Beans dan  MYSQL, jurnal ilmiah sistem 

informasi, maupun artikel  yang membahas tentang SMS Gateway  

yang mendukung penelitian.  

 

2) Observasi 

     Yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 

secara langsung pada koperasi KPRI BINA PRAJA .Sedangkan data 

yang digunakan : 

(a) Data primer 

   Data yang diperoleh langsung dari  pihak koperasi melalui 

observasi dan interview. 

(b) Data sekunder 

Data yang diperoleh dari berbagai macam literatur  seperti  jurnal 

ilmiah, artikel  dan  buku-buku referensi mengenai  Java Net 

Beans, MYSQL,  SMS  Gateway. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

BAB I    Pendahuluan 

Berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi  Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

 

BAB II   Landasan Teori 

Meliputi uraian teori yang menunjang penelitian yang akan digunakan 

sebagai dasar. Diantaranya adalah mengenai Sistem Informasi, SMS 

Gateway, Java Net Beans dan Pengolahan database MYSQL  

 

BAB III  Metodelogi Penelitian 

Bab ini membahas tentang analisis pada perangkat yang akan digunakan 

untuk membangun sistem perancangan dari hasil analisis yang telah 

dilakukan serta pengembangan perangkat lunak, metode berorientasi 

objek dan menjelaskan alat bantu pengembangan sistem Unified 

Modelling Languange (UML) untuk mendukung proses dan metode. 

 

BAB IV  Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini berisi tentang  sistem lama yang digunakan dan  pengembangan 

dari sistem yang sudah  ada. Dalam hal ini adalah perancangan sistem 

baru yang akan digunakan dalam mendesain program aplikasi SMS 

Gateway, termasuk perancangan database. 

 

BAB V   Kesimpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan dan saran penulis. 


