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Abstract— Importance of credit information Small and Medium Enterprises (SMEs) for
society, especially in those who need to develop the business unit in the future, which in the
present situation that is difficult to build a business. To obtain credit information most people
still have access to resources directly to the sources that provide such information. If the
information sought is not found then look for other sources. In search of the re quired
information was not little.Service information system with SMS (Short Message Service) on
mobile phones offer convenience and low cost can reduce the above problems. This service is
suitable to be applied in seeking information about credit small and medium enterprises. Despite
the above, the study made a Credit Information System Based SMS Gateway Service to provide
or provide information about credit Credit Medium Enterprises. So it can be used as one of the
alternative ways to obtain information about business credit easily and quickly.The result of this
final project design is an SMS Gateway server that works without operator, able to provide
information and seek information to the banks in accordance with the information requested by
the customer and then sends the information to customers who request such information.
Keywords—SMS Gateway, SME Information System, a two-way system

I.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi menuntut manusia lebih untuk mencari dan mendapatkan informasi dengan
cara mudah dan cepat untuk kebutuhan tujuan bisnisnya, dimana di suatu tempat informasi tersebut
tidak tersedia maka tempat lainnya yang menjadi sasaran utama. Salah satu layanan informasi yang
terkait dengan hal di atas adalah informasi mengenai kredit usaha kecil menengah. Kredit usaha kecil
menengah cenderung banyak dibutuhkan oleh orang-orang dalam membuka maupun mengembangkan
usahanya.
Selama ini media yang digunakan untuk mencari dan memperoleh informasi mengenai kredit usaha
masih melalui majalah, surat kabar, televisi, internet maupun akses langsung ke penyedia informasi
yang dapat

dikatakan

bahwa

pihak

yang

membutuhkan informasi harus mencari maupun
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mengakses sumber informasi.Layanan SMS pada handphone, menawarkan kemudahan dan kecepatan
memperoleh informasi yang dibutuhkan. Layanan ini cocok untuk diterapkan dalam mencari informasi
mengenai kredit usaha kecil menengah. Dari hal tersebut di atas, maka diperlukan suatu aplikasi
berbasis SMS yang bisa melayani permintaan informasi kredit oleh pihak yang membutuhkannya dan
juga bisa mencarikan informasi kredit ke bank-bank tanpa melalui operator, sehingga dapat dijadikan
salah satu solusi untuk mendapatkan informasi mengenai kredit usaha dengan mudah dan cepat.
Ketersediaan sumber daya yang ada serta kebutuhan informasi oleh para calon nasabah tentu dapat
membuat waktu semakin tidak efisien. Semakin banyak calon nasabah yang ada, maka waktu yang
dibutuhkan pun juga semakin tidak sedikit. Ini yang perlu dicarikan solusi agar kebutuhan informasi
dari para calon nasabah tersampaikan dengan cepat dan tepat agar waktu yang dimiliki bisa
dimanfaatkan dengan efektif. Bagaimana membangun server SMS Gateway yang bisa melayani
permintaan info kredit oleh pihak yang membutuhkannya dan juga bisa mencarikan info kredit ke bankbank tanpa melalui operator.
Dikarenakan sangat luasnya permasalahan yang terjadi pada sistem informasi UKM, dan juga waktu
yang terbatas serta kemampuan yang ada, maka ditentukan batasan masalah yang akan dibahas. Adapun
batasan masalah yang dijelaskan sebagai berikut :
1. Informasi kredit yang diberikan hanya kepada anggota yang meminta informasi tersebut dan telah
terdaftar di server SMS Gateway.
2. Pencarian info kredit dilakukan hanya kepada bank-bank yang telah terdaftar dalam server SMS
Gateway dengan kriteria bank tersebut membuka layanan permintaan info kredit dari server SMS
Gateway.
3. Perangkat yang akan digunakan pada Server SMS Gateway adalah handphone yang telah tersinkron
dengan aplikasi SMS Gateway
4. Permasalahan biaya yang dikenakan kepada pihak yang mencari informasi tidak dibahas dalam
pembuatan proyek aplikasi ini.
5. Program aplikasi dibuat dengan menggunakan Borland Delphi 7.0 dan GAMMU.
Tujuan dari pembuatan sistem informasi UKM berbasis SMS Gateway ini adalah untuk Membuat
aplikasi SMS Gateway dengan menerapkan sistem dua arah yang dapat melayani permintaan info kredit
oleh pihak yang membutuhkannya dan juga bisa mencarikan info kredit ke bank jika dalam server SMS
Gateway tidak tersedia. Aplikasi SMS Gateway ini dapat membantu bank maupun calon nasabah yang
bersangkutan dalam memberi dan mendapatkan infomasi tekait informasi kredit sehingga waktu yang
dibutuhkan relatif lebih efektif dan efisien.

54

Jurnal INTENSIF, Vol.1, No.1, Februari 2017
ISSN: 2549-6824
II.

M ETODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Studi Pustaka
Melakukan tinjauan pustaka mengenai sistem Layanan Penyedia Informasi Kredit UKM Berbasis SMS
Gateway yang telah diteliti sebelumnya

untuk

mengetahui metode-metode penyelesaian yang

berhubungan dengan masalah pemberian informasi dua arah.
2. Melakukan analisis kebutuhan sistem Layanan Penyedia Informasi Kredit UKM.
3. Perancangan/ desain Sistem
Melakukan Perancangan/ desain sistem basis data (database) yang normal.
4. Menggambarkan proses pengolahan pesan yang terjadi pada Layanan Penyedia Informasi Kredit
UKM dalam bentuk diagram alir (Flow chart)
5. Pembuatan sistem
Mengimplementasikan hasil perancangam sistem yang diawali dengan pembuatan sistem database
menggunakan MySQL dan dilanjutkan dengan pembuatan sistem aplikasi UKM berbasis SMS
Gateway dengan menggunakan Delphi dan GAMMU.
6. Pengujian dan analisa Sistem untuk mengetahui kinerja dari sistem yang telah dibuat dan juga
mengetahui sejauh mana kemampuan kerja sistem dalam memberikan informasi maupun mencari
informasi.
A. Desain Sistem
Pada tahap desain input ini secara umum menggambarkan 4 tahap proses yang terdapat pada Sistem
UKM SMS Gateway. Tahap-tahap tersebut yaitu:
1. Registrasi anggota
2. Input informasi data kredit
3. Update data kredit
B. Desain Sistem Secara Umum
Desain sistem didefinisikasi sebagai penggambaran perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan
dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan mempunyai fungsi. Di dalam
desain sistem aplikasi sms gateway ini dirancang untuk memudahkan para pengguna sistem, untuk itu
ada beberapa proses yang ada dalam sistem ini
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GAMBAR I. P ROSES DIAGRAM KERJA SISTEM SECARA UM UM
Proses dimulai dari registrasi anggota pada server SMS Gateway apakah anggotanya berstatus sebagai UKM yang
merequest informasi maupun yang berstatus sebagai BANK y ang memberikan/ merequest informasi.
Proses Sistem Layanan Penyedia Informasi Kredit UKM yang di buat secara umum dapat dijelaskan sebagai
berikut:

1. UKM melakukan registrasi anggota, merequest informasi informasi dari server SMS serta
dapat mengirimkan kritik dan saran kepada pihak bank melalui server. Sedangkan server SMS
memberikan informasi yang berkaitan dengan registrasi anggota UKM,serta informasi mengenai
data yang direquest oleh UKM.
2. Bank melakukan registrasi Anggota, input/member data kredit bank, melakukan update data kredit
bank yang pernah diinputkan ke server SMS, selain itu bank juga bias melakukan request terhadap
data kredit yang dimilikinya yang pernah diinputkan ke server SMS dan memberikan tanggapan
yang dikirim UKM melalui server sms. Sedangkan dari server SMS memberikan informasi yang
berkaitan dengan registrasi anggota bank, inputkredit bank, update kredit bank serta informasi
mengenai request yang dilakukan oleh bank.
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III. HASIL & PEMBAHASAN
A. Tampilan Input Output

GAMBAR II. TAM PILAN UTAM A APLIKASI SM S GATEWAY
Menu ini untuk menampilkan halaman yang berisi informasi mengenai penggunaan HP/ modem GSM pada
sistem. Dalam halaman ini terdapat tombol koneksi manual untuk perangkap HP dengan PC server SMS, dan
juga terdapat tombol link untuk menampilkan form about, tombol exit atau keluar dari program serta beberapa
pilihan akses menuju halaman informasi yang dibutuhkan . Menu ini secara default ditampilkan ketika aplikasi
pertama dijalankan.

GAMBAR III. TAM PILAN M ENU “BANKING”
Menu ini menampilkan informasi mengenai data bank yang terdaftar pada server SMS dan juga data informasi
kredit yang pernah ditawarkan oleh bank ke server SMS.
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GAMBAR IV. TAM PILAN M ENU “UKM”
Menu ini untuk menampilkan informasi data UKM yang terdaftar pada server SMS dan juga untuk
menampilkan informasi request terhadap data kredit yang pernah dilakukan oleh setiap UKM.

GAMBAR V. TAM PILAN M ENU “SMS GATEWAY”
Menu ini untuk mengumpulkan informasi pesan yang masuk/ diterima di server SMS, baik dari UKM maupun
dari Bank yang sudah terdaftar di server SMS dan juga informasi pesan keluar serta informasi Log yang
berfungsi sebagai notifikasi detail kapan aplikasi dijalankan dan juga ketika aplikasi tidak terhubung/ terputus
dengan tersistem selama aplikasi berjalan.
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GAMBAR VI. TAM PILAN M ENU INFO SMS GATEWAY
Menu ini untuk melihat daftar perintah-perintah pesan yang dapat digunakan pada saat pengiriman pesan agar
dapat dimengerti oleh sistem server SMS.

GAMBAR VII. TAM PILAN M ENU “KELUAR”
Menu ini digunakan untuk keluar dari program aplikasi yang sedang berjalan.
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GAMBAR VIII. TAM PILAN M ENU “ABOUT ”
Pada tampilan button about menampilkan profile singkat dari program, baik itu dari versi, tahun pembuatan
program hingga identitas dari pembuat program. Pada gambar di atas menggambarkan perancangan aplikasi
GUI (Graphics User Interface) secara keseluruhan yang akan dibuat. Pada perancangan disini menggunakan
dua form yaitu form utama dan form about yang berisi informasi pembuatan aplikasi. Penjelasan dari masingmasing gambar dari tampilan menu di atas adalah sebagai berikut:
1. Informasi
Menu ini untuk menampilkan halaman yang berisi informasi mengenai penggunaan HP/ modem GSM pada
sistem. Dalam halaman ini terdapat tombol koneksi manual untuk perangkap HP dengan PC server SMS, dan
juga terdapat tombol link untuk menampilkan form about. Menu ini secara default ditampilkan ketika aplikasi
pertama dijalankan.
2. Banking
Menu ini menampilkan informasi mengenai data bank yang terdaftar pada server SMS dan juga data informasi
kredit yang pernah ditawarkan oleh bank ke server SMS.
3. UKM
Menu ini untuk menampilkan informasi data UKM yang terdaftar pada server SMS dan juga untuk
menampilkan informasi request terhadap data kredit yang pernah dilakukan oleh setiap UKM.
4. SMS Gateway
Menu ini untuk mengumpulkan informasi pesan yang masuk/ diterima di server SMS dan informasi pesan
keluar serta informasi Log sistem selama aplikasi berjalan.
5. Info SMS Gateway
Menu ini untuk melihat daftar perintah-perintah pesan yang dapat digunakan pada saat pengiriman pesan agar
dapat dimengerti oleh sistem server SMS.
6. Keluar
Menu ini digunakan untuk keluar dari program aplikasi yang sedang berjalan.

60

Jurnal INTENSIF, Vol.1, No.1, Februari 2017
ISSN: 2549-6824
IV. KESIMPULAN & SARAN
Berdasarkan perancangan, pembuatan dan pengujian sistem yang dilakukan, dapat diambil beberapa
kesimpulan (1) Server SMS gateway dapat melayani permintaan informasi kredit UKM yang
dilakukan oleh setiap anggotanya. (2)

Permintaan informasi kredit UKM bisa diberikan oleh server

SMS dalam bentuk Bank tertentu saja maupun seluruh Bank yang menyediakan informasi kredit
tersebut. (3) Proses layanan informasi kredit yang diberikan oleh server SMS Gateway menyangkut
nama kredit, besar kredit, jangka waktu, bunga kredit dan contact person serta nomor Bank yang bisa
dihubungi. (4) Server SMS Gateway tidak membutuhkan operator dalam layanan memberi dan
mencari informasi. (5) Proses berjalan dan kerja aplikasi Sistem UKM SMS Gateway dapat disimpan
dalam file Log baik pesan masuk, keluar maupun Log dari program aplikasi yang sedang berjalan.
Layanan Penyedia Informasi Kredit UKM Berbasis SMS Gateway yang di implementasikan hanya
pada bidang penyediaan informasi kredit usaha. Tetapi dalam implementasi tersebut masih ada
kekurangan- kekurangan nya sehingga perlu adanya saran penyempurnaan sistem.
Adapun saran-saran tersebut antara lain (1) Penggunaan

perintah

masih

bersifat

statis,

diharapkan untuk pengembangan bisa membuat perintah pesan secara dinamis dimana walaupun kode
perintah dirubah dalam database dengan kode yang baru sistem tetap mengerti apa yang harus
dikerjakan. (2) Pada proses penerimaan maupun pengiriman pesan informasi yang dilakukan pada
sistem aplikasi UKM SMS Gateway masih melalui satu unit HP sehingga untuk proses penerimaan
pesan yang terlalu banyak dapat memperlambat proses pemberian informasi kepada yang merequest
informasi, saran diharapkan untuk pengembangan dapat menggunakan dua HP dimana satu khusus
untuk menerima pesan dan yang satu lagi untuk mengirim pesan.
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