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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan teknologi, dalam setiap 

aspek kehidupan manusia saat ini sebagian besar bergantung 

pada teknologi. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai 

kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi yang  ada 

salah satunya dengan menggunakan fasilitas SMS (Short 

Message Service). 

Diawali dari sedekah bulanan beberapa karyawan sebuah 

kantor swasta di Yogyakarta dan juga titipan sedekah untuk 

disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan, berdirilah 

organisasi sosial bernama “Indahnya Berbagi Joga” pada Oktober 

2012. Pada saat ini update peruntukan santunan dan informasi 

saldo donasi bulanan Indanya Berbagi Jogja baru menggunakan 

sosial media yaitu facebook. Dengan hanya mengandalkan sosial 

media, kedala dihadapi bagaimana informasi dana donasi dan 

informasi peruntukan santunan dapat tersampaikan dengan 

cepat dan tepat kepada para donatur dan juga kepada para 
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pengurus sendiri dimana terkadang peruntukan santunan 

membutuhkan dana bantuan sesegera mungkin dan informasi 

peruntukan santunan harus disampaikan dengan cepat.    

Sebagai efisiensi operasional, maka pada sistem ini 

diberikan alternatif beberapa Simcard untuk pengiriman SMS. 

Oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan multiple Simcard 

pada SMS Gateway maka digunakan mekanisme selection 

routing. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka topik yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat 

aplikasi Implementasi SMS Gateway Menggunakan Selection 

Routing Untuk Laporan Dana Sosial Kepada Donatur yang dapat 

membantu pengumpulan dan pelaporan dana Indahnya Berbagi 

Jogja. 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian antara 

lain :  
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1. Mengelola data donasi, data peruntukan dana, data 

donatur, data pengurus, dan laporan kepada donatur 

melalui SMS. 

2. Aplikasi ini menyediakan pengelolaan data dana, 

peruntukan dana, dan laporan kepada donatur. 

3. Tidak mengelola transaksi penerimaan dana (sudah 

ada sistem sendiri). 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir yang berjudul 

“Implementasi SMS Gateway Menggunakan Selection Routing 

Untuk Laporan Dana Sosial Kepada Donatur” ini adalah :  

1. Mengembangkan aplikasi dana sosial berbasis SMS 

Gateway. 

2. Diharapkan aplikasi ini dapat membantu 

mempermudah penyampaian laporan dana kepada 

donatur melalui broadcast SMS otomatis. 

3. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini transparansi 

dana baik dana masuk maupun dana keluar dan 

penggunaannya dapat sama-sama dipantau baik oleh 

pengurus maupun donatur secara langsung. 


