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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong adanya otomasi 

dalam bidang perpustakaan yaitu pengelolaan manajemen perpustakaan 

berbasis komputer. Dengan sistem otomasi perpustakaan tersebut, transaksi-

transaksi perpustakaan dapat dilakukan dengan mudah seperti pengadaan 

buku, pengolahan buku, sirkulasi buku, dan pencarian katalog.  

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) sejak 

tahun 2007 telah mengadopsi system informasi perpustakaan yang 

terotomasi dan bersifat open source yaitu KOHA Integrated Library 

System atau sering disebut KOHA ILS. Dengan system perpustakaan yang 

terintegrasi ini segala permasalahan dalam perpustakaan hampir 

sepenuhnya terselesaikan hanya saja belum memanfaatkan kemudahan 

transaksi melalui SMS. 

Dengan kemudahan akses pada perpustakaan, budaya membaca 

mahasiswa UMS pada akhir-akhir ini semakin meningkat terbukti dengan 

bertambahnya kunjungan mahasiswa untuk membaca atau meminjam 

buku. Dengan rata-rata 800 pemustaka perhari, jumlah ini lebih banyak 

dari rata-rata tahun sebelumnya yang hanya berkisar 600 pemustaka 

perhari. Untuk transaksi peminjaman buku rata-rata adalah 422 buku per 

hari. Sedangkan pengembalian rata-rata hanya mencapai 401 buku 

perhari. Dengan jumlah transaksi sirkulasi buku tersebut tidak sedikit 
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mahasiswa yang mengeluh akibat denda yang harus mereka bayar karena 

keterlambatan pengembalian buku atau buku hilang karena lupa untuk 

mengembalikan.  

Aturan masuk perpustakaan dengan syarat membawa kartu 

anggota aktif juga sering menimbulkan keluh-kesah bagi mahasiswa. Hal 

ini terjadi akibat mahasiswa tidak mengetahui atau tidak mengecek kapan 

masa aktif keanggotaan berakhir. Sehingga mereka harus mengaktifkan 

kartu anggota terlebih dahulu dengan menunjukkan slip pembayaran 

semester terakhir sebagai syaratnya. Padahal tidak setiap saat mahasiswa 

membawa slip pembayaran terakhir, sehingga mereka harus bolak-balik 

ke perpustakaan hanya sekedar untuk pengaktifan kartu anggota. 

Permasalahan lain yang menjadi keluhan bagi mahasiswa adalah ketika 

hendak memperpanjang masa peminjaman buku maka harus berkunjung 

ke perpustakaan terlebih dahulu. 

Berdasarkan permasalahan diatas, SMS Gateway dirasa sangat 

tepat untuk diterapkan sebagai solusi, karena saat ini telpon seluler telah 

dimiliki oleh hampir setiap mahasiswa. SMS Gateway merupakan system 

aplikasi yang dapat mengirim atau menerima sms dengan perangkat 

gateway device berupa peralatan mobile atau modem yang terhubung 

dengan database server. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul ” 

Integrasi Sms Gateway dengan Sistem KOHA ILS Pada Perpustakaan 

UMS” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam 

penelitian ini perumusan permasalahan yang hendak dibahas dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut :  

“Bagaimana proses Integrasi Aplikasi SMS Gateway dengan System 

KOHA ILS pada Perpustakaan UMS?”  

 

1.3 Pembatasan masalah 

Batasan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah: 

1. Dalam penelitian ini membahas layanan perpustakaan tentang informasi 

denda peminjaman, informasi batas akhir peminjaman buku, batas akhir 

masa aktif anggota dan informasi  perpanjangan masa peminjaman buku 

melalui media sms. 

2. Dalam aplikasi ini pemustaka dapat melakukan pengecekan pinjaman, 

perpanjangan masa peminjaman buku, pemesanan dan pembatalan buku 

melalui media sms. 

3. Administrator dapat memonitoring sms yang diterima dan sms yang 

terkirim kepada pemustaka, serta mengirim atau menjawab sms melalui 

website administrator. 

4. Interface administrator berbasis web dibuat dengan menggunakan PHP, 

Jquery Easy UI dan database MySQL. 
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1.4 Tujuan Penulisan 

Skripsi ini merupakan salah satu  mata kuliah yang harus ditempuh 

guna melengkapi syarat dalam menyelesaikan program studi strata 1 pada 

STMIK SINAR NUSANTARA Selain itu juga memiliki tujuan-tujuan 

penting   antara lain :  

1. Membangun aplikasi SMS Gateway yang terintegrasi dengan system 

otomasi perpustakaan. 

2. Membangun interface website untuk memonitoring transaksi SMS 

Gateway yang berjalan. 

3. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan studi program Strata I di 

STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 
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1.5 Kerangka pemikiran 

 

Gambar 1.1  Skema Kerangka Pemikiran 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Skripsi yang akan digunakan untuk 

memberikan kemudahan bagi pembaca sekalian adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan atau menjelaskan latar belakang 

permasalahan, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan Penulisan, dan sistematika penulisan skripsi. Rangkaian 

dari keseluruhan yang ada pada bab ini merupakan awal dari 

pembuatan skripsi, atau bisa dikatakan sebagai rancangan dan 

isi dari skripsi itu sendiri. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori untuk menyusun skripsi ini 

didapatkan dari studi literatur serta dari buku-buku untuk 

melengkapi analisa terhadap Aplikasi SMS Gateway yang 

Terintegrasi dengan Sistem KOHA ILS pada Perpustakaan 

UMS 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk 

penyusunan skripsi meliputi langkah-langkah tata cara 

pelaksanaan penelitian, prosedur penelitian dan teknik 

penilitian. 
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BAB IV GAMBARAN OBJEK 

Bab ini berisi penguraian dan pembahasan secara detail untuk 

penyusunan program SMS Gateway dan interface website 

yang digunakan untuk memonitoring transaksi sms yang ada. 

BAB V PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi penguraian dan pembahasan secara detail untuk 

penyusunan program SMS Gateway dan interface website 

yang digunakan untuk pengelolaan transaksi sms.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran yang bersifat 

membangun untuk kelancaran dan penyempurnaan penelitian  

DAFTAR PUSTAKA 

Halaman ini berisi daftar pustaka buku teks yang dimanfaatkan 

sebagai sumber referensi. 

 


