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1.1. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi komputer sebagai pendukung pemrosesan data menjadi 

informasi telah menjadi kebutuhan pokok perusahaan. Perusahaan industri dan 

jasa serta semua sektor ekonomi yang ada saat ini telah menggunakan komputer 

sebagai alat penunjang pemrosesan data dan informasi perusahaannya. Selain itu 

dengan adanya komputer, maka kinerja perusahaan dan operasionalnya dapat 

ditingkatkan. 

SMS (Short Massage 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. Selain untuk mengirim pesan antar pengguna ponsel, SMS juga cocok 

untuk diterapkan dalam suatu sistem informasi berbasis komputer. 

Optik Nanda adalah perusahaan yang bergerak pada bidang penjualan alat 

optik seperti kacamata dan lensa kontak. Penjualan alat optik selain dilakukan 

dengan cara pembayaran tunai dapat juga dilakukan dengan pembayaran kredit. 

Dengan pembayaran kredit maka pelanggan akan melakukan pembayaran saat 

jatuh tempo. Pembayaran secara kredit dapat dilakukan secara langsung di Optik 

Nanda. 

 Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Optik Nanda dan konsumen 

adalah saat konsumen melakukan pembelian alat optik secara kredit, dan pada saat 

memasuki waktu jatuh tempo pembayaran angsuran tiap bulannya, konsumen 



belum melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga 

menyebabkan perputaran kas perusahaan terhambat. Hal ini dikarenakan 

konsumen tidak diingatkan kapan harus membayar tiap bulannya. Tidak adanya 

bagian penagihan yang secara khusus mengingatkan kapan harus membayar 

tagihan juga berperan dalam permasalahan tersebut. 

Untuk mengurangi kerugian perusahaan serta sebagai pengingat konsumen 

dalam melakukan pembayaran dibutuhkan sebuah sistem yang mampu 

menyelesaikan masalah yang ada. Maka penulis tertarik untuk mengangkat judul 

penelitian dengan judul “Aplikasi Pengingat Jadwal Pembayaran Angsuran 

Nasabah (Studi Kasus : Optik Nanda Jatimulyo Lampung Selatan)”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis sistem pengingat pembayaran angsuran berbasis SMS 

Gateway? 

2. Bagaimana merancang sistem pengingat pembayaran angsuran berbasis 

SMS Gateway?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian yang 

akan dilakukan adalah : 

1. Untuk menganalisis sistem pengingat pembayaran angsuran berbasis SMS 

Gateway pada Optik Nanda menggunakan metode analisis PIECES. 



2. Merancang sistem pengingat pembayaran angsuran berbasis SMS Gateway 

pada Optik Nanda. 

1.4. Batasan Masalah Penelitian 

Penelitian yang dilakukan di Optik Nanda dibatasi pada : 

1. Hanya smpai layanan informasi pengingat jadwal pembayaran angsuran 

sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

2. Perancangan sistem menggunakan UML, dan metode pengembangan sistem 

menggunakan waterfall 

3. Aplikasi sistem menggunakan Borland Delphi dan MySQL sebagai databse 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan di Optik Nanda adalah sebagai                             

berikut : 

1. Aplikasi ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan 

dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ada untuk 

mendukung effisiensi dan kecepatan dalam hal layanan pembayaran 

angsuran. 

2. Membantu pihak Optik Nanda dalam meningkatkan layanan kepada 

konsumen. 

1.6. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka untuk membantu penelitian yang akan dilakukan pada Optik 

Nanda antara lain : 



1. Ryan Oki Pradana (2013), dengan judul Rancang Bangun Sistem 

Informasi Pengingat Jadwal Pembayaran Angasuran Pada Kospin Jasa 

Cabang Pemalang  Berbasis  SMS Gateway. Permasalahan yang terjadi 

adalah Nasabah sering lupa ketika telah sampai pada masa jatuh tempo 

pembayaran angsuran. Penelitian ini menghasilkan aplikasi pengingat 

jadwal pembayaran angsuran berbasis sms gateway yang memiliki fitur 

Reminder dan autorespond. 

2. Zebta Herniyati (2013), dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem 

SMS Gateway sebagai Media Informasi Pengelolaa Data Pembayaran SPP 

pada SMK Muhammadiyah 1 Wates, masalah yang dibahas adalah 

bagaimana merancang sistem SMS Gateway sebagai media informasi 

pengelolaan data pembayaran SPP pada SMK Muhammadiyah 1 Wates. 

Penelitian ini Menghasilkan sebuah sistem SMS Gateway untuk mengelola 

pembayaran. 

3. Feri Adi Nugroho (2013), dengan judul penelitian Aplikasi Layanan 

Informasi SMS Gateway Berbasis Web pada Koperasi Sipan Pinjam 

Primkopabri Tegal. Masalah yang dibahas adalah bagaimana membangun 

aplikasi layanan SMS Gateway pada koperasi simpan pinjam Primkopabri 

Tegal dengan menggunakan fasilitas dua arah. Penelitian ini menghasilkan 

Aplikasi SMS Gateway untuk Kospin Primkopabri Tegal. 

Perbedaan dengan ketiga penelitian tersebut adalah : 

1. Metode pengembangan sistem menggunakan waterfall 

2. Alat perancnagan sisitem menggunakan UML 



3. Metode analisis menggunakan PIECES 

4. Alat pengujian sistem yaitu Blackbox 

 


