
ISSN 1858-4667 JURNAL LINK VOL. 27/No. 1/Februari 2018

1-1

PERANCANGAN APLIKASI E-MONEY DAN SMS GATEWAY
UNTUK PONDOK PESANTREN DI DAERAH MADURA

Abd. Wahab Syahroni1, Ubaidi2

1,2 Jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Madura
1roney@unira.ac.id, 2ubaidi@unira.ac.id

Abstrak

Penelitian dalam paper ini adalah penerapan e-money dan sms gateway pada pondok pesantren di
madura dengan menggunakan metode pengembangan aplikasi prototyping. Penerapan aplikasi ini akan
memberikan keamanan, kemudahan bertransaksi, kecepatan dan rekap laporan keuangan santri, serta
mendekatkan hubungan orang tua dengan anaknya dan pondok pesantren. Adapun tahapan metode Prototype
antara lain menetapkan kebutuhan untuk pembangunan perangkat lunak, menterjemahkan data yang telah
dianalisis ke dalam bentuk yang mudah di mengerti oleh user, evaluasi terhadap program yang sudah jadi
dan bila terdapat kekurangan pada program bisa ditambahkan hingga semua kebutuhan user terpenuhi, dan
yang terakhir produk rekayasa.

Fitur utama aplikasi ini adalah manajemen data santri, cetak kartu santri, pemasukan dan
pengambilan tunai saldo santri, cek saldo santri, transaksi minimarket, kantin, dapur serta semua pembayaran
santri kepada pondok dilakukan hanya dengan satu kartu. Adapun orang tua santri melalui sms gateway
dapat melakukan cek saldo, cek pengeluaran santri, serta informasi lain yang disampaikan oleh pondok
pesantren seperti undangan atau pemberitahuan lainnya.

Aplikasi ini telah di ujicobakan kepada salah satu pondok pesantren di pamekasan, madura. Dari
hasil ujicoba dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini sangat baik untuk diterapkan di pondok pesantren
berdasarkan pada hasil survei menggunakan skala likert dengan indeks kepuasan sebesar 84% dari 100
Responden.

Kata kunci: e-money, sms gateway, prototype, pondok pesantren, dan orang tua

1. Pendahuluan

Pondok Pesantren merupakan tempat
pendidikan yang mengharuskan siswanya tinggal
bersama dan belajar dibawah bimbingan guru yang
lebih dikenal dengan istilah ustad atau kiai. Siswa
di pondok pesantren lebih dikenal dengan nama
santri.

(Mangun Budiyanto : 2014) Pondok Pesantren
lebih banyak mengajarkan ilmu agama islam
kepada santrinya berdasarkan pada kitab yang
tertulis dalam bahasa arab daripada ilmu umum.
Namun seiring perkembangan zaman, Pondok
Pesantren saat ini telah berevolusi dan sudah
menyediakan level pendidikan umum mulai dari
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas bahkan ada yang sudah
memiliki Perguruan Tinggi.

Mengingat santri harus menetap dan tinggal di
Pondok Pesantren maka setiap selang waktu
tertentu orang tua dari santri berkunjung ke
pondok pesantren untuk menjenguk anaknya serta
menanyakan segala hal yang dibutuhkan oleh
anaknya. Mulai kebutuhan makan, kebutuhan
sekolah, dan kebutuhan lainnya. Pada umumnya

orang tua hanya memberikan uang yang cukup
untuk digunakan selama 1 bulan dan uang itu akan
digunakan oleh santri untuk memenuhi segala
kebutuhannya.

Beberapa permasalahan timbul saat santri
memegang uang secara tunai, mulai dari laporan
kehilangan, uang yang cepat habis, serta
pembayaran kewajiban terhadap pondok pesantren
yang tidak dibayarkan. Jarak yang jauh antara
pondok pesantren dan tempat tinggal orang tua
santri juga menjadi kendala dalam memberikan
laporan kondisi dan informasi terbaru tentang
santri secara langsung.

2. Tinjauan Pustaka

Beberapa teori penunjang dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut.

2.1 E-Money

E-money atau disebut juga uang digital
merupakan uang yang digunakan dalam sebuah
transaksi dengan cara elektronik. Pada umumnya
transaksi e-money menggunakan jaringan
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komputer. uang digital memiliki nilai yang
tersimpan atau prabayar yaitu sejumlah nilai uang
yang disimpan dalam suatu media elektronis yang
dimiliki oleh seseorang. Nilai uang dalam uang
digital akan berkurang pada saat pengguna
menggunakannya untuk pembayaran. Adapun
pemanfaatan penggunaan uang digital sebagai alat
pembayaran adalah sebagai berikut:
1) Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam

melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu
membawa uang secara tunai.

2) Tidak lagi menerima uang kembalian dalam
bentuk barang maupun uang receh akibat
pedagang yang tidak memiliki uang kembalian
bernilai kecil.

3) Sangat cocok untuk transaksi massal yang
nilainya kecil namun frekuensinya tinggi
seperti tol, minimarket dan lain lain.

2.2 SMS Gateway

(Efrem Heri Budiarto : 2017) SMS Gateway
merupakan sebuah platform yang menyediakan
mekanisme untuk mengirim dan menerima SMS
dari perangkat mobile sehingga dapat
berkomunikasi dengan Provider penyedia layanan
SMS. adapun perangkat keras yang diperlukan
untuk kebutuhan SMS Gateway antara lain PC
atau laptop, ponsel atau modem dan kabel data
yang dapat menghubungkan antara ponsel atau
modem dengan PC atau laptop. Sedangkan
perangkat lunak yang diperlukan antara lain
Sistem Operasi, Database Server, Gammu sebagai
SMS Gateway, Text Editor dan Browser .

Banyak manfaat yang diperoleh ketika
menggunakan SMS Gateway seperti lebih praktis
karena pengguna dapat mengirim pesan dari
komputer baik secara manual maupun secara
otomatis sesuai dengan pola yang diinginkan.
Namun ada batasan fasilitas dalam SMS Gateway
yaitu tidak dapat mengirim pesan berupa gambar
atau suara.

2.3 Gammu

(Masruri:2015) Gammu merupakan aplikasi
yang bisa digunakan untuk mengolah beberapa
fungsi yang terdapat pada perangkat mobile dan
modem. Beberapa fungsi yang bisa dikelola oleh
Gammu antara lain fungsi nomor handphone dan
SMS. Gammu adalah sebuah library open source
yang dibuat sebagai gateway atau penghubung
antara komputer dengan perangkat mobile.
Gammu dapat digunakan pada semua sistem
operasi seperti di Linux atau Windows, Namun
setiap sistem operasi memiliki cara instal yang
berbeda.

Aplikasi Gammu berbentuk SMSD (SMS
Daemon) yang berjalan di service Sistem Operasi
secara real time, sehingga setiap saat, Gammu
dapat memonitor SMS Devices (mobile atau
modem) dan database SMS Gateway. ketika
terdapat SMS masuk pada SMS Device maka
Gammu akan langsung memindahkannya ke dalam
tabel inbox (Tabel yang digunakan untuk
menampung pesan masuk) yang terdapat pada
database SMS Gateway. Begitu juga sebaliknya,
pada saat Aplikasi mengirim SMS, SMS Daemon
akan memasukkan SMS ke dalam tabel outbox
(Tabel yang digunakan untuk menampung pesan
sementara pesan keluar) yang terdapat pada
database SMS Gateway, Gammu akan mengirim
SMS tersebut pada SMS Devices dan
memindahkan SMS tersebut ke tabel sentitems
(Tabel yang digunakan untuk menampung pesan
yang sudah terkirim) yang terdapat pada database
SMS Gateway.

3. Metode Penelitian

Adapun proses untuk mendapatkan data yang
akan digunakan untuk keperluan penelitian ini
adalah sebagai berikut.

3.1 Studi Literatur dan Lapangan

Studi literatur merupakan studi teori yang
akan digunakan dalam mengerjakan penelitian ini
serta untuk lebih memahami permasalahan yang
akan dibahas. Beberapa referensi yang digunakan
untuk mengerjakan penelitian ini diperoleh dari
jurnal ilmiah, buku serta hasil pencarian dari situs
di internet yang kompeten serta dapat
dipertanggungjawabkan. Selanjutnya melakukan
studi lapangan dengan melihat apakah informasi
atau teori yang diperoleh saling berhubungan
sehingga kedua metode ini dapat mengarah pada
sinkronisasi berupa pemecahan masalah.

Adapun teori dasar yang dijadikan fokus pada
penelitian ini antara lain.
1) Teori tentang pemahaman e-money dan SMS

Gateway secara umum.
2) Mekanisme perancangan aplikasi komputer

menggunakan bahasa pemrograman.
3) Implementasi hasil studi ke dalam program

komputer.

3.2 Pengumpulan Data

Adapun data-data yang dijadikan landasan
dalam melakukan proses perancangan aplikasi
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Data Pondok dan Data Pembiayaan Pondok.

Data berupa pembiayaan apa saja yang harus
dibayarkan oleh santri terhadap pondok. Dalam
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hal ini, peneliti mendapatkan data berdasarkan
wawancara dengan beberapa ustad.

2) Data santri dan Data Kebutuhan Santri. Data
berupa kebutuhan santri sehari-hari yang
berhubungan dengan transaksi keuangan.

3) Data Orang Tua atau Wali Santri. data berupa
informasi kontak orang tua atau wali santri.

4) Data mekanisme perancangan aplikasi e-
money dan SMS Gateway.

5) Data mengenai aplikasi e-money dan SMS
Gateway yang dapat memberikan gambaran
bahwa proses transaksi keuangan dan kontrol
orang tua terhadap kebutuhan santri dapat
dilakukan lebih mudah melalui aplikasi yang
akan dibuat.

3.3 Pengolahan Data

Tahap ini dilakukan setelah data-data dari
berbagai studi telah terkumpul. Adapun
pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1) Pengelompokan kebutuhan pembiayaan

pondok sebagai bahan dalam merancang sistem
manajemen data pada aplikasi yang akan
dibuat.

2) Pengelompokan kebutuhan santri sehari hari
yang berhubungan dengan transaksi keuangan.

3) Pembuatan gambaran secara umum aplikasi
yang akan dibuat.

3.4 Metode Prototype

Pada umumnya, metode pengembangan
perangkat lunak bertujuan untuk membantu
menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas.
Dalam penelitian ini, metode pengembangan
perangkat lunak yang digunakan adalah metode
prototype.

Metode ini baik digunakan apabila client tidak
bisa memberikan informasi yang maksimal
mengenai kebutuhan yang diinginkan oleh
pengembang aplikasi, sulit menentukan input yang
lebih terinci, proses yang diinginkan dan output
yang diharapkan. Hal tersebut menyebabkan
pengembang aplikasi tidak yakin dengan efisiensi
algoritma yang di buatnya, sehingga sulit dalam
menyesuaikan sistem operasi, serta interaksi
manusia dan mesin yang harus diambil.

Model Prototype ini juga sangat sesuai
diterapkan untuk kondisi yang beresiko tinggi di
mana masalah-masalah tidak terstruktur dengan
baik, terdapat fluktuasi kebutuhan pemakai yang
berubah dari waktu ke waktu atau yang tidak
terduga, bila interaksi dengan Client menjadi
syarat mutlak dan waktu yang tersedia sangat
terbatas sehingga butuh penyelesaian yang segera.
Model ini juga dapat berjalan dengan maksimal
pada situasi di mana sistem yang diharapkan

adalah yang inovatif dan mutakhir sementara tahap
penggunaan sistemnya relatif singkat. Adapun
model prototype dapat dilihat pada gambar 1.

Initial
Requirement

Design
Prototyping

Prototype

Client
Evaluation

Review and
Updating

DevelopmentTestMaintain

Client Satisfied

Gambar 1. Model Prototype

Tahapan proses pengembangan model prototype
adalah sebagai berikut.
1) Initial Requirement

Pengembang dan Client bersama-sama
mendefinisikan format seluruh perangkat lunak
yang dibutuhkan, mengidentifikasikan semua
kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan
dibuat.

2) Design Prototyping
Membangun prototyping dengan membuat
perancangan sementara yang berfokus pada
penyajian kepada Client seperti membuat input
dan format output.

3) Prototype
Dalam tahap ini prototyping yang sudah di
sepakati diterjemahkan ke dalam bahasa
pemrograman yang sesuai.

4) Client Evaluation
Evaluasi ini dilakukan oleh Client, apakah
prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai
dengan keinginan Client atau belum. Jika
sudah sesuai, maka langkah selanjutnya akan
diambil. Namun jika belum, prototyping
direvisi dengan mengulang langkah-langkah
sebelumnya (Review and Updating).

5) Development
Dalam tahap ini prototyping yang sudah di
sepakati diterjemahkan ke dalam bahasa
pemrograman yang sesuai, hasilnya berupa
produk rekayasa.

6) Test
Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat
lunak yang siap pakai, kemudian dilakukan
proses Pengujian. Pengujian ini dilakukan
dengan White Box, Black Box, Basis Path,
pengujian arsitektur, dan lain lain. Bahkan
dalam tahap ini, Client masih bisa melakukan
evaluasi terhadap perangkat lunak yang sudah
jadi.

7) Maintain
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Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima
pelanggan siap untuk digunakan. Maintain
perlu dilakukan untuk keberlangsungan
perangkat lunak yang sudah dibuat di masa
yang akan datang.

3.5 Perancangan Aplikasi
Aplikasi e-money dan SMS Gateway

dirancang dengan menggunakan text editor
sublime text 3 yang digunakan untuk menulis
bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman utama
yang digunakan adalah PHP beserta bahasa
pemrograman dan teknologi web lainnya seperti
javascript, jquery, ajax, html, css dan bootstrap.
Perancangan basis data menggunakan
PHPMyadmin yang sudah menjadi bagian dalam
paket aplikasi XAMPP. Sedangkan aplikasi yang
digunakan untuk SMS Gateway adalah Gammu.

Basis data dapat diakses dengan membuka
web browser misal Google Chrome, akses alamat
IP Server atau menggunakan domain localhost
http://localhost/phpmyadmin, sedangkan untuk
menjalankan SMS Gateway dengan gammu harus
menjalankan service gammu terlebih dahulu.
Untuk mengakses aplikasi prototype yang sudah
dibuat dapat diakses melalui IP Server atau
menggunakan http://localhost/e-nuqood pada
browser.

4. Hasil dan Pembahasan

Adapun hasil dan pembahasan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.

4.1 Gambaran Umum Aplikasi

Aplikasi ini telah di uji coba di pondok
pesantren Puncak Darussalam, Pamekasan,
Madura. Aplikasi e-money ini lebih dikenal
dengan istilah E-NuQood. Aplikasi ini menyajikan
satu fungsi login yang memiliki 4 level hak akses
utama yaitu level administrator, keuangan, mini
market dan paket. Adapun basis data yang sudah
dibuat dalam penelitian ini terdiri dari 34 tabel dan
4 view tabel, sedangkan orang tua santri dapat
mengakses aplikasi ini dengan cara mendaftarkan
nomor handphone terlebih dahulu, kemudian
melakukan pengecekan melalui format SMS yang
sudah ditentukan.

Aplikasi ini dibangun dengan teknologi web
yang dibuat secara responsif yaitu tampilan
aplikasi otomatis menyesuaikan dengan lebar layar
perangkat yang menjalankannya tanpa merusak
tampilan aplikasi.

4.2 Hak Akses dan Prototype

Adapun hak akses dan prototype tampilan
aplikasi yang sudah dibuat adalah sebagai berikut
1) Level Administrator
Daftar otoritas level administrator antara lain
- Melakukan transaksi pencatatan pembayaran

keuangan pondok
- Melakukan semua transaksi mini market
- Melakukan semua transaksi paket baik di

kantin atau di dapur.
- Menambah akun baru
- SMS Gateway
2) Level Keuangan
Daftar otoritas level keuangan yaitu melakukan
transaksi pencatatan pembayaran keuangan
pondok seperti.
- Biaya tahunan dan bulanan
- Penambahan saldo santri dari orang tua dan

mengirim SMS otomatis pemberitahuan
kepada orang tua bahwa saldo telah
dimasukkan sesuai dengan nominal yang
diberikan beserta informasi total saldo
anaknya.

- Pengambilan saldo tunai oleh santri.
- Pembayaran harga tetap seperti pembuatan

kartu dan pembayaran denda.
- Pembayaran harga tidak tetap seperti donasi

bantuan, sumbangan masjid, dan sumbangan
sukarela.

- Pengambilan uang tunai dari hasil transaksi
mini market, kantin dan dapur berdasarkan
selang waktu tertentu.

- Pengeluran pondok.
- Pemasukan pondok dari luar.
3) Level Mini Market
Daftar otoritas level mini market yaitu melakukan
semua transaksi yang berhubungan dengan mini
market seperti.
- Memasukkan data master kategori barang,

produk barang, satuan barang, daftar barang
dan suplier.

- Transaksi penerimaan barang dari suplier
- Transaksi retur barang ke suplier
- Transaksi penjualan santri dan umum
- Laporan transaksi penjualan
4) Level paket
Daftar otoritas level paket yaitu melakukan semua
transaksi berbentuk paket yang ada di kantin dan
dapur seperti paket ikan Rp. 2,000. Paket nasi Rp.
4,000 dan paket-paket lainnya.

Adapun orang tua jika ingin mengecek jumlah
saldo terakhir anaknya hanya dengan mengirimkan
SMS dengan mengetikkan “cek”, sedangkan untuk
mengecek total pengeluaran anaknya dalam satu
bulan terakhir hanya dengan mengirimkan SMS
dengan mengetikkan “pengeluaran” kemudian
mengirimkan SMS tersebut ke nomor center
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Pondok Pesantren. Berikut gambar prototype
aplikasi yang sudah dibuat.

(a) (b)
Gambar 2. (a) form login, (b) halaman utama

(a) (b)
Gambar 3. (a) kartu santri, (b) form input

4.3 Analisa Sistem
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat

dilihat hasil perbandingan sistem sebelum dan
setelah dibuat aplikasi pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 1. Analisa Sistem
Analisa
Kegiatan

Sebelum Setelah

Transaksi
pencatatan
pembayaran
keuangan
pondok

Ditulis di buku
kemudian
dipindah ke
excel,
kesulitan
ketika
melakukan
rekap laporan,
bahkan santri
ada yang tidak
membayar
karena uang
nya habis
terlebih dahulu
atau hilang.

Cukup
menggunakan
kartu santri,
mudah dalam
melakukan
perekapan.
Saldo santri
bisa langsung
dibayarkan
oleh bagian
keuangan.

Transaksi
mini market

Menggunakan
aplikasi, hanya
saja transaksi
lama ketika
pembayaran
memiliki uang
kembalian.

Cukup
menggunakan
kartu santri,
pasti
membayar
dengan uang
pas tanpa
kembalian,
waktu
transaksi lebih

cepat. Mudah
dalam
mengetahui
pengeluaran
belanja santri
di mini
market.

Transaksi
di kantin
dan dapur

Transaksi
manual, sulit
mengontrol
pembayaran
santri dan
membutuhkan
waktu lama

Cukup
menggunakan
kartu santri
dan sistem
paket,
sehingga
pembayaran
dapat
dilakukan
dengan cepat
dan mudah
mengetahui
pengeluaran
belanja santri
di kantin dan
dapur.

Informasi
tentang
santri dan
pondok
pesantren

Orang tua
harus ke
pondok
pesantren

Orang tua
hanya
mengirimkan
format SMS
sesuai dengan
informasi yang
diinginkan

Dari tabel 4.1 diatas, dapat dilihat hasil
perbandingan sistem sebelum dan setelah dibuat
aplikasi e-money dan SMS Gateway di pondok
pesantren, tabel 4.1 menunjukkan bahwa setiap
kegiatan akan lebih efektif, cepat dan aman jika
dilakukan dengan bantuan aplikasi.

4.4 Uji Coba Aplikasi

Untuk melihat hasil dan kelayakan aplikasi,
aplikasi ini telah di uji coba di pondok pesantren
puncak darussalam, dengan menjalankan aplikasi
di 5 komputer, 1 komputer sebagai server
(komputer yang di instalkan aplikasi), 1 komputer
di mini market, 1 komputer di kantin, 1 komputer
di dapur, dan 1 komputer di bagian keuangan yang
terhubung ke server dengan menggunakan
jaringan. Setiap komputer harus di pasang barcode
untuk membaca barcode yang terletak pada kartu
santri, namun pada saat uji coba, hanya terdapat 1
barcode yaitu di mini market sisa dari aplikasi
mini market sebelumnya, sedangkan untuk
komputer di tempat lainnya, menggunakan fitur
autocomplete untuk membaca kartu santri jadi
masih tetap berjalan dengan baik. Sedangkan
untuk SMS Gateway di uji coba dengan
menggunakan 1 smartphone untuk mengirim dan
menerima SMS.
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Untuk melihat tingkat kepuasan penggunaan
aplikasi, penulis menggunakan skala likert dengan
format yang dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah
ini.

Tabel 2. Skala Likert
Pertanyaan 5 4 3 2 1
Apakah anda setuju dengan
penggunaan aplikasi e-
NuQood dan SMS Gateway
di pondok pesantren,
mengingat aplikasi ini dapat
memberikan keamanan,
kemudahan bertransaksi,
kecepatan dan rekap
laporan keuangan santri,
serta mendekatkan
hubungan orang tua dengan
anaknya dan dengan
pondok pesantren.?

Pada tabel 4.2, Angka 5 berarti sangat
setuju(SS), angka 4 berarti setuju(S), angka 3
berarti ragu-ragu(R), angka 2 berarti tidak
setuju(TS), dan angka 1 berarti sangat tidak
setuju(STS).

Dari 100 responden yang terdiri dari 3 ustad, 7
orang tua dan 90 santri, 55 responden menjawab
sangat setuju, 27 responden menjawab setuju, 4
responden menjawab ragu-ragu, 11 responden
menjawab tidak setuju dan 3 orang menjawab
sangat tidak setuju. Interval skala likert yang
digunakan adalah 20 dengan rentang nilai sebagai
berikut

Indeks 80% – 100% : Sangat Setuju
Indeks 60% – 79,99% : Setuju
Indeks 40% – 59,99% : Ragu-ragu
Indeks 20% – 39,99% : Tidak Setuju,
Indeks 0% – 19,99% : Sangat Tidak Setuju
Dengan menggunakan proses perhitungan

skala likert, indeks kepuasan (%) yang di peroleh
dari seluruh jawaban responden adalah 84,
sehingga bisa dikatakan bahwa para responden
sangat setuju jika pondok pesantren menggunakan
aplikasi e-money dan SMS Gateway.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil
kesimpulan dan saran.

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan
adalah sebagai berikut.
1) Dengan dibangunnya aplikasi e-money dan

SMS Gateway, sistem sudah tersinkronisasi
dalam satu data, semua transaksi hanya
dilakukan dengan menggunakan satu kartu
yaitu kartu santri. Tidak hanya sebagai

penunjuk keanggotaan, namun kartu santri
dapat digunakan untuk melakukan pembayaran
keuangan pondok pesantren, transaksi di mini
market, kantin dan dapur.

2) Semua transaksi yang dilakukan oleh santri
tercatat dengan baik di komputer sehingga
orang tua dan pondok pesantren dapat melihat
dan mengontrol pengeluaran santri.

3) Dengan adanya SMS Gateway, orang tua tidak
perlu lagi terlalu sering berkunjung ke pondok
pesantren hanya untuk mengetahui sisa uang
santri atau informasi lainnya, hanya dengan
mengirimkan SMS dengan format yang sudah
ditentukan maka informasi akan di peroleh
dengan cepat dan real time. Bahkan sistem
dapat mengirim pesan pemberitahuan sisa
saldo santri secara otomatis kepada orang tua
jika saldo santri kurang dari Rp. 70.000. Orang
tua juga dapat mengetahui total pengeluaran
santri dalam satu bulan melalu SMS Gateway.

4) Sistem sudah di uji coba dengan menginstal di
komputer server dan menjalankan di beberapa
komputer sebagai client untuk melihat kinerja
aplikasi. Sedangkan untuk mengukur tingkat
kepuasan, dilakukan dengan memberikan
kuesioner kepada 100 responden. Dari hasil
kuesioner sebesar 84% dapat disimpulkan
bahwa aplikasi ini sangat baik jika diterapkan
di pondok pesantren.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah
sebagai berikut.
1) Setelah dilakukan uji coba, diketahui bahwa

untuk mengaplikasikan penelitian ini di
pondok pesantren membutuhkan biaya yang
tidak sedikit, karena setiap tempat agar dapat
menggunakan fasilitas ini harus disediakan 1
komputer dan 1 barcode agar dapat membaca
kartu santri yang terhubung server.

2) Aplikasi yang dibuat saat ini hanya terbatas
kepada transaksi keuangan pondok pesantren,
mini market, kantin, dapur dan SMS Gateway.
Untuk pengembangan selanjutnya dapat
ditambahkan fitur yang berhubungan dengan
jenjang pendidikan di pondok pesantren seperti
penerimaan santri baru, absensi ustad atau
guru, penggajian ustad, laporan hafalan al-
quran santri dan lain lain.

3) Adanya bantuan dari pemerintah atau swasta
agar aplikasi ini dapat dikembangkan dan
benar-benar dapat direalisasikan di pondok
pesantren.
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