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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada umumnya, masyarakat Indonesia mengalami masalah keuangan 

guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya tuntutan kebutuhan 

tersebut, berdiri beberapa koperasi dan bank yang bertujuan untuk mengolah 

keuangan masyarakat Indonesia. Tetapi beberapa masyarakat mengeluh 

karena denda yang cukup besar dan adanya jaminan yang harus 

ditinggalkan. Maka dari itu Pemprov Jatim membentuk beberapa koperasi 

wanita dengan memberikan dana hibah dan modal awal sebesar 25.000.000 

(dua puluh lima juta) untuk masing-masing kopwan sebagai sarana simpan-

pinjam bagi masyarakat setempat dengan syarat mudah dan jasa yang cukup 

kecil. Salah satunya adalah Koperasi Wanita “Yasmin” yang telah berdiri 

sejak tahun 2009 dan mulai berjalan sejak tahun 2010 di desa Andonosari.  

Koperasi Wanita “Yasmin” sampai saat ini memiliki kurang lebih 400 

anggota yang di bagi menjadi beberapa kelompok, dimana setiap kelompok 

berisi 40 sampai 50 anggota. Ketua kelompok pada masing-masing 

kelompok wajib mengumpulkan uang taggungan anggota, kemudian di 

setorkan pada kopwan sebelum tanggal 25 setiap bulannya. Pengurus 

kopwan melakukan pelayanan anggota dengan cara mencatat transaksi 

sehari-hari dan data-data yang dibutuhkan secara manual pada buku 

pembukuan. Ketika akan melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) 

pengurus menghitung SHU (Sisa Hasil Usaha) menggunakan microsoft 

excel dengan cara meng-input-kan data dan transaksi dalam satu tahun 

untuk di laporkan. 

Permasalahan yang muncul pada Koperasi Wanita “Yasmin” ialah 

sampai saat ini belum ada program yang mempermudah pengurus kopwan 

dalam melakukan transaksi sehari-hari seperti (data anggota, data pengurus, 
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simpanan, pinjaman, angsuran anggota, kas keluar-masuk) dan SHU yang 

harus di hitung tanpa harus menginputkan ulang data-data dan transaksi 

dalam satu tahun. Permasalahan lain adalah keterbatasan penyampaian 

informasi pada anggota dan ketua kelompok sehingga beberapa ketua 

kelompok sengaja menyalagunakan uang angsuran anggota tanpa 

menyetorkan pada kopwan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis membangun aplikasi yang 

dapat mempermudah para pengurus koperasi wanita “Yasmin” dalam 

mengolah data-data setiap anggota dan transaksi yang dilakukannya setiap 

hari. Aplikasi ini dilengkapi dengan  fitur SMS Gateway yang berfungsi 

untuk dua hal, yaitu memberi peringatan kepada ketua kelompok untuk 

menyetorkan uang angsuran anggotanya pada Koperasi Wanita “Yasmin” 

dan kepada anggota Koperasi Wanita “Yasmin” yang memiliki kewajiban 

untuk membayar angsuran sehingga anggota mengetahui tunggakan 

angsuran yang dimiliki setiap bulannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka 

rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah :  

1. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi koperasi wanita 

“Yasmin” berbasis web? 

2. Bagaimana menerapkan fitur SMS Gateway pada aplikasi kopwan? 

 

1.3 Tujuan 

  Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa tujuan 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan rancangan dan aplikasi koperasi wanita sesuai 

kebutuhan koperasi wanita “Yasmin” . 

2. Dapat menerapkan fitur SMS Gateway pada aplikasi kopwan. 
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1.4 Batasan Masalah 

Agar masalah yang dikerjakan dalam tugas akhir ini lebih terarah 

dan mencapai sasaran yang telah ditentukan, yaitu rancang bangun 

aplikasi koperasi wanita dengan sms gateway berbasis web. Maka 

batasan masalah pada tugas akhir ini sebagai berikut : 

a. Aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman PHP.  

b. Menggunakan MySQL untuk database. 

c. Gammu dan modem Huawei sebagai pendukung fitur SMS 

Gateway. 

d. Objek penelitian hanya wilayah Andonosari. 

e. Aplikasi ini tidak menangani jurnal keuangan, hanya sebatas 

transaksi simpan-pinjam seperti pengolahan data anggota, data  

pengurus, jenis simpanan, pinjaman, angsuran, kas keluar dan kas 

masuk, serta SHU tiap anggota  

f. SMS Gateway bersifat satu arah dari sistem kepada user dan hanya 

memiliki 2 fitur, yaitu : untuk anggota yang memiliki kewajiban 

membayar angsuran dan ketua kelompok. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi  penelitian  aplikasi yang digunakan  terdri  dari : 

1.5.1.Pengumpulan Data 

Dalam  penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa 

cara dalam melakukan pengumpulan data, yaitu : 

a. Kepustakaan 

Dalam metode ini digunakan landasan teori dari beberapa 

buku dan referensi yang berhubungan dengan topik yang akan 

dibahas. Selain beberapa buku sebagai sumber pustaka 

didapatkan juga dari situs-situs internet (open source). 

b. Wawancara 

Dalam penulisan tugas akhir ini di ambil dengan 

melakukan wawancara pihak pengurus koperasi wanita 

“Yasmin” guna mendapatkan informasi yang akurat. 
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1.5.2. Analisa dan Perancangan Sistem 

Analisa ini dilakukan untuk mengetahui jenis aplikasi yang 

akan dibuat dan tujuan penggunaannya. Selain itu Analisa 

kebutuhan sistem juga dilakukan untuk mengetahui apa saja yang 

dibutuhkan dalam membuat aplikasi ini selain fitur yang sudah di 

tentukan oleh koperasi wanita “Yasmin”. 

Setelah kebutuhan sistem terpenuhi, selanjutkan merancang 

fitur-fitur dari aplikasi. Pada tahapan ini di buat user interface. 

1.5.3. Implementasi Sistem  

Implementasi sistem adalah tahapan dimana sistem yang 

sudah dirancang pada tahap sebelumnya, diterapkan ke dalam 

source code menggunakan bahasa PHP pada notepad++ untuk 

membangun aplikasi koperasi wanita. 

1.5.4 Pengujian 

Evaluasi dilakukan dengan pengujian Black Box, dimana 

pengujian fungsionalitas langsung dilakukan oleh pihak koperasi 

wanita. Apakah sistem telah berjalan sesuai dengan prosedur atau 

belum. 

1.6 Sistematika Penulisan 

  Adapun sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam 

penyusunan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai 

berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini meguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

maksud dan tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas berbagai konsep dan dasar-dasar teori yang 

menunjang dalam kaitan dengan topik Rancang Bangun Koperasi 

Wanita dengan SMS Gateway Berbasis Web 

. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

  Bab ini berisi tentang analisis deskripsi sistem, analisa 

perancangan fungsional, analisa kebutuhan non fungsional dan 

perancangan antarmuka dari perangkat lunak yang akan dibangun.  

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

  Bab ini membahas implementasi antarmuka perangkat lunak, 

implementasi perangkat lunak, pengujian perangkat lunak (White Box) 

beserta kesimpulan dari hasil pengujian perangat lunak yang dibangun. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban 

yang melatar belakangi masalah pada bab 1, dan saran yang nantinya 

akan berguna bagi pengembangan aplikasi ini kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


