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BAB I  

PENDAHULUAN   

  

1.1  Latar Belakang   

Masyarakat Indonesia yang dikenal memiliki pereknomian yang majemuk 

dan juga masyarakat dengan hubungan sosial yang tinggi membuat peran dari 

informasi terhadap kemajuan organisasi sudah tidak diragukan lagi. Dengan 

dukungan sistem informasi yang baik maka sebuah perusahaan akan memiliki 

berbagai keunggulan kompetitif sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lain.  

Informasi adalah data yang sudah mengalami pemrosesan sedemikian rupa 

sehingga dapat digunakan oleh penggunanya dalam membuat keputusan. Aktivitas 

penjualan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan setelah memproduksi 

barang-barangnya. Aktivitas penjualan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu 

penjualan tunai dan penjualan kredit.  

Transaksi secara kredit berpeluang besar terjadi, pegawai seringkali terbentur 

oleh beberapa permasalahan, baik dari faktor eksternal diluar diri seseorang atau 

internal dari dalam dirinya. Begitupun yang dialami oleh Toko Nusantara Cell.  

Toko Nusantara Cell merupakan usaha bersekala kecil menengah yang 

bergerak dibidang pejualan pulsa, handphone, aksesoris dan lain-lain, ini masih 

menggunakan pencatatan secara manual, terutama pada bidang pencatatan 

transaksi, perencanaan, persediaan, dan perhitungan profit.  

 Permasalahan yang sering kali dialami tidak adanya pengingat untuk 

pelanggan yang bertransaksi secara kredit serta tidak adanya media pencatatan yang 

efektif, efesien, rapi sehingga seringkali terjadi ketika banyak permintaan dari 

pelanggan, persediaan barang tidak mencukupi, bahkan tidak ada, hal ini  

memunculkan ketidak puasan yang diterima pelanggan. Karena uang yang 

seharusnya untuk pembelian persedian barang berada dipelanggan yang berhutang, 

juga kurangnya pengecekan oleh pegawai terhadap persediaan barang dan 

pelaporan penjualan terhadap pemilik usaha. Sehingga dalam menghasilkan profit 

kurang maksimal.   
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Jumlah pelanggan yang ada di Toko Nusantara Cell 100 orang perhari dan 10 

orang diantaranya bertransaksi secara kredit, apabila hal ini terjadi terus menerus 

tanpa ada pemasukan atau pembayaran maka dalam sebulan konsumen yang 

berhutang mencapai 300 orang, dari data tersebut pelanggan yang telat membayar 

utang 10% dengan jumlah piutang yang berbeda-beda, rata-rata piutang Rp.24.000 

sampai Rp.50.000, piutang terendah Rp.7000 sedangkan piutang tertinggi mencapai 

Rp.500.000 akibatnya sering lupa bahwa ada piutang yang seharusnya ditagih, 

piutang yang tidak tertagih mencapai 15%. Berdasarkan data di atas mengakibatkan 

sedikitnya persediaan barang. Sedangkan faktor internal yang juga bisa muncul dan 

sering kali terjadi, rasa sungkan dalam proses transaksi. Akibatnya penagihan 

menjadi terhambat dan piutang terlupakan, jika rasa sungkan terjadi terus menerus 

saat akan menagih maka Toko Nusantara Cell akan mengalami kebangkrutan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencari beberapa sumber dari 

penelitian yang sudah ada mengenai Layanan SMS (Short Message Service) 

diciptakan akhir 1980-an untuk bekerja dengan teknologi digital yang disebut GSM 

(Global System for Mobile communications), yang merupakan dasar untuk ponsel 

paling modern. Keunggulan SMS diantaranya, harganya terjangkau, “delivered 

oriented service”, artinya pesan akan selalu diusahakan untuk dikirimkan kepada 

nomor yang dituju, apabila suatu saat nomor tujuan sedang tidak aktif atau di luar 

jaringan, maka pesan akan disimpan di SMSC (SMS Center) server dana akan 

dikirimkan setelah nomor tujuan aktif, pesan juga akan terkirim ke tujuan walaupun 

nomor tujuan sedang dipakai, dapat dikirim ke banyak penerima sekaligus pada saat 

bersamaan, selain itu pesan dapat dikirim ke berbagai jenis tujuan, seperti e-mail, 

IP, ataupun aplikasi lain. Selain keunggulan tersebut SMS banyak memiliki 

kegunaan, diantaranya dengan cara diintegrasikan dengan aplikasi content, SMS 

dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti kuis, voting, chatting, 

reservasi, request informasi, sensus atau survey, dan seterusnya, tergantung dengan 

kegunaan dan fungsi aplikasi content yang terhubung dengan SMSC.   

Sedangkan SMS Gateway merupakan sistem aplikasi untuk mengirim dan 

menerima SMS, terutama digunakan dalam aplikasi bisnis, baik untuk kepentingan 
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promosi, service kepada pelanggan, pengadaan content produk atau jasa, dan 

seterusnya. SMS Gateway memiliki fitur-fitur yang dapat dimodifikasi sesuai 

dengan kebutuhan, karenakan SMS Gateway merupakan sebuah aplikasi. 

Berdasarkan sumber referensi, penulis memutuskan menggunakan SMS Gateway 

sehingga penulis mengambil penelitian untuk bahan laporan ini dengan judul  

“INFORMASI TRANSAKSI PENJUALAN MENGGUNAKAN SMS 

GATEWAY DI TOKO NUSANTARA CELL”.  

  

1.2  Identifikasi Masalah   

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas serta judul yang 

telah diambil, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa Permasalahan 

eksternal yang sering kali dialami para pelaku yang bertransaksi seara kredit antara 

lain yaitu:    

1. Tidak adanya media pencatatan transaksi yang efektif, dan rapi yang dapat  

menunjang proses pekerjaan di Toko Nusantara Cell  

2. Tidak adanya pengingat, sehingga transaksi penjualan secara kredit yang 

terlalu lama, seringkali tidak tertagih.   

  

1.3   Tujuan Penelitian   

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:   

1. Membangun situs untuk menyampaikan informasi terbaru serta sebagai 

pengingat pengelola data secara rapi dan terkomputerisasi.   

2. Membangun situs perangkat lunak yang berfungsi untuk mengingatkan 

pelanggan yang bertransaksi secara kredit untuk segera membayar utang.  

  

1.4  Batasan Penelitian Masalah   

Adapun batasan masalah terhadap aplikasi yang penulis coba kerjakan, 

diantaranya:    

1. Pembuatan situs informasi transaksi penjualan serta pengingat  menggunakan 

SMS Gateway sebagai pengingat pembayaran utang bagi pelanggan 
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dilakukan setiap satu minggu sekali sampai benar-benar tidak memiliki utang 

atau piutang Rp.0   

2. Pembuatan situs informasi transaksi penjualan serta pengingat utang piutang 

menggunakan SMS Gateway mengingatkan penghutang untuk segera 

membayar selama tiga kali dalam satu bulan.  

3. Klasifikasi Jenis orang yang dapat melakukan utang di Toko Nusantara Cell,  

hak akses diperuntukan untuk admin, pemilik dan pegawai.   

4. Pada pembuatan aplikasi ini Tools yang digunakan dalam implementasi 

sistem adalah SMS Gateway, Laravel version 5.7 dengan Bahasa 

pemrograman PHP 7.2 dan DBMS yang digunakan adalah MySQL dan 

perancangan berbasis objek.   

  

1.5  Manfaat Penelitian    

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi penulis dapat membantu permasalahan dari intansi untuk membuat 

sebuah aplikasi pengingat yang bertujuan untuk membuat sarana prasarana 

proses bekerja agar lebih efektif dan efisien.  

2. Bagi instansi dapat membantu dalam proses bekerja agar tidak ada satu pun 

pekerjaan yang terlupakan. Sehingga aplikasi pengingat ini bisa 

meningkatkan profit.  

  

1.6  Sistematika Penulisan    

Sistematika penulisan skripsi yaitu.  

1.6.1  Bagian Awal   

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, 

halaman pengesahan penguji, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar 

gambar, daftar tabel, daftar symbol dan daftar lampiran.    

  

1.6.2 Bagian inti   

Bagian ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut:  
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BAB I PENDAHULUAN   

Berisi tentang ilustrasi keseluruhan dari inti penelitian mulai dari latar 

belakang masalah, identifikasi penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, 

manfaat signifikansi (kebermaknaan) penelitian. Pada Bab ini juga 

memberikan gambaran tentang Sistematika penulisan skripsi model penelitian 

pemikiran atau tokoh.   

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN  

 Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis, metodelogi dan 

referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan Norma yang berkembang 

pada situasi sosial yang diteliti.    

BAB III METODELOGI PENELITIAN   

   Berisi tentang metode, algoritma yang digunakan dalam penelitian, 

juga membahas lokasi dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, 

perangkat penelitian, data primer, sekunder, penunjang, perancangan dan 

membahas waktu dan rencana kegiatan penelitian.  

BAB IV RANCANGAN AWAL    

   Rancangan awal menjelaskan tentang analisis kebutuhan sistem dan 

pengguna, uraian sistem yang sedang berjalan, uraian permasalahan, uraian 

usulan penyelesaian masalah, uraian kebutuhan fungsional, non fungsional, 

perancangan system, rancangan umum, rancangan rinci.   

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN   

 Pada BAB ini penulis membuat Implementasi Rancangan atau 

Produk dan Menguji hasil produk atau Aplikasi yang sudah dibuat.  

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN   

   Membahas Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dari 

awal hingga akhir dan memberikan saran apabila ada hal-hal yang kurang 

jelas atau saran apabila pembaca ingin melakukan sebuah penelitian.   

   

1.6.3 Bagian Akhir   

 Bagian ini terdiri dari:   
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1. Daftar Pustaka   

2. Lampiran   

  

  

a. Lampiran 1 Surat izin dari intansi  

b. Lampiran 2 Naskah wawancara yang ditandatangani oleh 

narasumber.  

c. Lampiran 3 Bukti dokumen penelitian  

d. Lampiran 4 Fotokopi bukti bimbingan  

e. Lampiran 5 koding  

f. Lampiran 6 bukti revisi  

g. Lampiran 7 Bukti Plagiarisme  

h. Lampiran 8 Submit Jurnal  

i. Lampiran 9 Daftar riwayat hidup  
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