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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini telah mengalami 

perubahan yang cukup pesat. Hal ini dapat  lihat dengan banyaknya perusahaan atau badan 

usaha atau instansi tidak lepas dari pengaruh teknologi informasi. Salah satunya adalah 

Koperasi simpan pinjam Makmur Yogyakarta sebagai badan usaha ekonomi rakyat yang 

bersifat sosial yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Setiap 

bentuk kegiatan dan usaha pada umumnya memiliki sebuah tujuan yang jelas sehingga 

dalam mengelola kegiatan koperasi oleh petugas harus memberikan kepercayaan dan 

memberikan pelayanan yang baik bagi anggota-anggota koperasi. 

Permasalahan dalam menjalankan kegiatan koperasi antara lain penunggakan 

dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran, kinerja petugas yang kurang optimal, 

keterlambatan dalam pemberitahuan informasi yang membuat pembayaran angsuran 

terhambat, dan pencatatan data dengan pembukuan lalu di memasukan data ke dalam 

Microsoft excel sehingga kurang terkomputerisasi dalam merekam data koperasi maka 

apabila dilakukan dengan cara seperti biasa mengecek data satu persatu maka memerlukan 

waktu yang cukup lama dalam mencari data anggota yang memiliki permasalahan data 

hilang  dalam mencari file data koperasi belum termasuk juga yang tidak ditemukan 

menyebabkan data kurang terekam dengan baik sehingga masih kurang efisien dan belum 

lagi masalah pemberitahuan yang kurang tersampaikan sehingga masih ada anggota yang 

menunggak pembayaran angsuran pada setiap bulannya menyebabkan pihak koperasi 

bekerja lebih terutama memberitahu perihal pembayaran dengan sms satu persatu kesetiap 

anggota yang menunggak dengan petugas yang masih kurang turut menjadi masalah 

kurang efisen 

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode waterfall dan 

penentuan bunga dengan metode Flat dengan pokok dalam angsuran bulan akan tetap 

sama. Sedangkan untuk bahasa pemrograman menggunakan PHP dan Javascript. 

Sedangkan program SMS Gateway menggunakan gammu dan database menggunakan 

MYSQL.  

Aplikasi ini nantinya akan digunakan koperasi dengan dibangun aplikasi ini yang 

berbasis web yaitu aplikasi yang akan dimanfaatkan untuk membantu melakukan 

pengelolaan data dan pemberitahuan dengan menggunakan memanfaatkan teknologi SMS 

maka penyampaian informasi perihal pemberitahuan pembayaran angsuran kepada setiap 

anggota akan lebih mudah dan untuk mendapatkan waktu yg efisien sehingga mendapatkan 

membantu Koperasi Simpan Pinjam  Makmur Yogyakarta  tersebut.  
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