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Abstrak
BPR merupakan salah satu solusi masyarakat untuk mendapatkan kredit lunak membantu kinerja BPR juga
berarti membantu mensejahterakan rakyat.
Namun dalam pengelolaan BPR kebanyakan masih bekerja secara maual serta belum memiliki sistem informasi
terintergrasi yang mampu menaungi dan melindungi masing-masing aktor didalamnya
Seperti cara pemantauan kolektor lapangan oleh BPR,penjamin kenyaman nassabah kredit serta pengoptimalan
kinerja kolektor
Karena itu layak bila diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat mencakup pengoptimalan kinerja kolektor
berbasis mobile yang terintergrasi dengan sebuah web aplication base yang juga menaungi nasabah melalui
update informasi sms gateway
Kata kunci : BPR,aplikasi mobile,web base aplication sms gateway
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Abstract
BPR is one of the solutions to get soft loans to help the performance of BPR also means helping people prosper.
However, in the management of most rural banks are still working manually and do not have integrated
information system capable of sheltering and protecting each actor in it
As a way of monitoring colector by the BPR, can guarantee customer comfort and performance optimization
collector
Because it's worth when needed an information system that may include performance optimization of mobilebased collectors are integrated with a web-user application that also shade the customer base through
information updates by sms gateway
Kata kunci : BPR,aplikasi mobile,web base aplication sms gateway
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Related Works
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3.3 Usecase Nasabah
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5. Kesimpulan dan Saran
4.IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN DATA
4.1 Implementasi

5.1 Kesimpulan
Dari hasil pengamatan selama perancangan,
implementasi perangkat lunak yang dilakukan,
dapat diambil simpulan sebagai berikut :
1. Telah di implementasikan aplikasi bank
prekreditan rakyat yang membantu kinerja
pihak perbankan dan kolektor
2. Aplikasi ini membantu pihak BPR
menamkan kepercayaan nasabah karena
merasa terlindungi

Pada bab ini di bahas mengenai hasil implementasi
perangkat lunak
Pada sub bab ini akan di jelaskan mengenai hasil
implementasi antar muka perangkat lunak yang
telah di rencanakan pada bab sebelumnya

4.2

Halaman Login

5.2 Saran
1.

Pada halaman login ini user akan menginputkan
username dan password sebelum bisa masuk dalam
sistem.

2.

Di kembangkan lebih lanjut agar benar
benar lebih aplikatif dan dapat di terapkan
di kalangan anak sekolah dasar.
Melakukan eksperimen lain dalam
pencarian data sebagai parameter untuk
mendukung potensi daerah lahan pertanian
dengan jenis produksi tertentu.
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