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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang 

semakin berkembang pesat seperti saat ini, hampir semua aktifitas kehidupan 

manusia bergantung pada teknilogi. Dengan adanya teknologi dapat membantu 

dalam peningkatan efisiensi kerja. 

Salah satu bentuk dari perkembangan dunia teknologi adalah dengan adanya 

WWW (World Wide Web) atau yang lebih dikenal dengan web. Teknologi ini 

ditemukan oleh seorang berkebangsaan Inggris yang bernama Sir Tymothy John 

“Tim” Berners-Lee sekitar tahun 1980-an. Dalam pembuatan web, tersedia 

banyak bahasa yang dapat digunakan, salah satunya adalah Node.js. Node.js ini 

mempunyai performa pemrosesan lebih cepat. Karena running sebagai daemon 

service sehingga setiap request proses, diproses tanpa load library dari awal. 

Dusun Klumpit adalah dusun yang berada di Kecamatan Tepus, Kabupaten 

Gunungkidul. Di Dusun Klumpit dalam memberikan informasi kegiatan dan 

tagihan iuran warga masih menggunakan kertas undangan dan struk pembayaran 

yang disebar kepada masyarakat melalui masing-masing ketua RT. Dengan cara 

ketua RT menyebarkan kertas undangan dan struk pembayaran kepada 

masyarakat, sistem ini ternyata membutuhkan waktu yang panjang dan kurang 

efektif dan efisien.  
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Untuk mengatasi masalah tersebut maka dibuat sistem informasi kegiatan 

dan tagihan iuran warga menggunakan sms. Berdasarkan latar belakang diatas 

maka judul yang diangkat: “Pengembangan Sistem Informasi Kegiatan dan 

Tagihan Iuran Warga Berbasis Web dengan Layanan Sms Gateway Menggunakan 

Node.js”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, masalah yang dibatasi pada pembuatan sistem 

informasi kegiatan dan tagihan warga di Dusun Klumpit: 

a. Pendaftaran nomer handphone.  

b. Perancangan sistem informasi menggunakan framework dari Node.js yaitu 

Express.js. 

c. Perancangan SMS Gateway dalam informasi kegiatan dan tagihan warga untuk 

warga yang sudah terdaftar. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, diperoleh gambaran 

kompleksitas aplikasi yang akan dikembangkan. Dan ruang lingkup yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Web yang dibangun menggunakan teknologi Node.js dengan framework 

Express.js. 

b. Aplikasi ini menggunakan database Mysql. 



3 

 

 

 

c. Perancangan SMS Gateway dalam sistem ini menggunakan aplikasi 

EnvayaSMS. 

d. Sistem ini mengirimkan sms mengenai informasi kegiatan dan tagihan warga 

ke semua warga atau hanya sebagian warga yang dapat di pilih oleh admin. 

e. Masing-masing warga dapat melihat laporan jumlah tagihan melalui sms. 

f. Masing-masing warga dapat mengganti nomor hp lama dengan nomor hp baru 

melalui sms. 

g. Aplikasi ini mempunyai 3 role untuk login, yaitu sebagai berikut : 

 Login sebagai superadmin yang dilakukan oleh dukuh. 

 Login admin yang dilakukan oleh ketua RT. 

 Login user yang dilakukan oleh warga yang sudah terdaftar. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi yang dapat 

memberikan informasi kegiatan dan tagihan iuran warga secara real-time dalam 

bentuk SMS. Selain itu juga dapat memberikan informasi mengenai laporan 

keuangan bulanan RT maupun Dusun. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai media alternatif penyedia 

informasi, sehingga memudahkan warga mendapatkan informasi mengenai 

kegiatan dan tagihan warga di Dusun Klumpit. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi dengan judul “PENGEMBANGAN SISTEM 

INFORMASI KEGIATAN DAN TAGIHAN IUARAN WARGA BERBASIS 

WEB DENGAN LAYANAN SMS GATEWAY MENGGUNAKAN NODE.JS 

(STUDI KASUS : DUSUN KLUMPIT)” disusun guna memberi gambaran umum 

tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Menguraikan tentang pokok yang menjadi latar belakang permasalahan 

yang diambil, menguraikan rumusan masalah yang dihadapi, menentukan ruang 

lingkup masalah untuk membatasi aplikasi, menentukan tujuan, manfaat dan 

kegunaan sistem, serta sistematika penulisan.  

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI  

Membahas mengenai tinjauan pustaka yaitu mengacu penelitian-penelitian 

yang ada sebelumnya dengan meninjau kelebihan dan kekurangan dari penelitian 

tersebut sehingga dapat digunakan sebagai referensi. Sedangkan dasar teori berisi 

konsep dasar serta teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang 

digunakan untuk mendukung proses analisis permasalahan. Selain itu memberikan 

gambaran teknologi-teknologi yang digunakan sebagai pendukung penelitian yang 

akan dilakukan.  
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BAB  3 METODE PENELITIAN  

Menganalisis sistem dalam aplikasi yang dibangun dimulai dari aspek-

aspek yang berkaitan serta merancang sistem dimulai dari segi analisis kebutuhan, 

terdiri dari kebutuhan masukan, proses, keluaran, perangkat keras, dan perangkat 

lunak, selanjutnya berisi pemodelan-pemodelan dengan diagram-diagram, sampai 

berisi desain tampilan yang dapat mempermudah pengguna layanan dalam 

penggunaan sistem. 

BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Berisi kesimpulan serta menjawab permasalahan yang dihadahapi sampai 

mengetahui keunggulan dan kekurangan dari sistem yang dirancangan dengan 

yang sudah ada, serta hasil implementasi dalam pembuatan aplikasi ini.  

BAB 5 PENUTUP  

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah 

dilakukan.


