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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini informasi 

tidak hanya dapat diakses melalui website yang memanfaatkan teknologi 

internet. Ditinjau dari pola kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin hari 

semakin maju, maka saat ini dapat dipastikan bahwa hampir semua orang 

sudah memanfaatkan teknologi seluler. Salah satu layanan seluler yang paling 

diminati adalah SMS karena penggunaannya yang mudah serta biaya yang 

murah. 

SMS (Short Messege Service) adalah layanan yang disediakan oleh 

ponsel operator untuk mengirim dan menerima pesan singkat. SMS dinilai 

sangat praktis, murah, dan efisien. Salah satu pelayanan yang sedang 

dikembangkan dari teknologi SMS adalah layanan akses informasi. Selain 

untuk mengirim pesan antar pengguna ponsel, SMS juga cocok untuk 

diterapkan dan berinteraksi dengan suatu sistem informasi berbasis computer 

(Novianti dan Fauziah, 2009).  

Dengan demikian, SMS gateway dapat diartikan sebagai suatu 

penghubung untuk lalu lintas data-data SMS, baik yang dikirimkan maupun 

yang diterima. SMS gateway juga bisa diartikan suatu platform yang 

menyediakan mekanisme bagi UEA (User External Aplikcation) untuk 

mengirim dan menerima SMS dari perangkat mobile (Telephone Selular 

maupun PDA phone) melalui SMS gateway shortcode. SMS gateway 

memperbolehkan UEA untuk berkomunikasi dengan SMSC (Short Messege 

Service Center) maupun SMS platform untuk mengirim dan menerima pesan 

SMS. SMS gateway jugamenyediakan UEA dengan antar muka yang mudah 

dioprasikan dan bersifat standar (Romzi Imron Rozidi, 2004:1). 
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Salah satu penggunaan aplikasi SMS gateway dapat diterapkan didunia 

akademik seperti aplikasi untuk menyampaikan pengumuman, nilai, absen dan 

sebagainya. SMS gateway yang akan dirancang adalah untuk memberikan 

informasi yang dibutuhkan  orang tua mengenai perkembangan akademik anak 

mereka. Laporan untuk wali murid tersebut dikirim secara otomatis dari sistem. 

Saat informasi sudah terkumpul, admin akan menginput kedalam database 

kemudian dikirim kepada nomor-nomor yang bersangkutan tanpa harus 

mengetik nomor-nomor tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan aplikasi layanan 

akademik untuk wali murid berbasis  SMS gateway pada SDN 14 Kelapa 

dapat diterapkan di SDN 14 Kelapa untuk mengirimkan informasi nilai, 

ekstrakulikuler, pelanggaran, absensi kepada wali murid. Informasi tersebut 

akan dapat dibaca ditelepon seluler wali murid, sehingga dapat mengetahui 

perkembangan aktifitas akademik anaknya. Dengan fasilitas SMS gateway di 

SDN 14 kelapa dapat mengkustomisasi pesan-pesan yang akan dikirim wali 

murid, contohnya nilai,absensi dan lain-lain. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalalah, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

a. Kesulitan bagi wali murid untuk mengetahui informasi nilai tugas, 

nilai UTS, nilai UAS dimana saat sekarang pihak sekolah masih 

memberi informasi secara langsung kepada murid di kelas. 

b. Kurangnya informasi kepada wali murid mengenai absensi, 

ekstrakulikuler, pelanggaran yang dilakukan murid sedangkan proses 

berjalan dilakukan di setiap pertemuan terhadap siswa khususnya 

absensi. 

c. Kurangnya informasi kepada wali murid tentang pengumuman penting 

dari sekolah. 
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d. Belum adanya aplikasi yang memudahkan wali murid untuk 

mengetahui informasi akademik yang saat ini masih manual. 

 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

.Bedasarkan uraian diaatas identifikasi masalah yang ada di SDN 14 

Kelapa sebagai berikut:  

a. Bagaiman cara membuat Aplikasi Informasi Akademik berbasis SMS 

gateway di SDN 14 Kelapa. 

b. Bagaimana penyampaian informasi untuk pemberitahuan akademik 

siswa SDN 14 kelapa kepada orangtua/wali murid melalui telepon 

seluler. 

c. Wali murid harus datang kesekolah untuk dapat mengetahui 

pengemuman penting yang ada disekolah. 

d. Wali murid kesulitan mendapatkan informasi mengenai nilai,  

perkembangan akademik anak dan pelanggaran yang dilakukan anak. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Agar dalam pembahasan tidak keluar dari topik penelitian, maka penulis akan 

membatasi beberapa masalah yang akan dibahas, diantaranya: 

a. Tempat riset skripsi ini di SDN 14 Kelapa pada tahun 2016.  Aplikasi ini 

tidak membahas informasi akademik yang lainya seperti pembayaran 

administrasi, kalender, dan struktur organisasi. Dan hanya memberi info 

nilai semester ini tidak bisa melihat nilai di semester sebelumnya. 

b. Aplikasi akademik sms gateway pada SDN 14 kelapa hanya sebatas 

registrasi orang tua yang berisikan informasi pengecekan nilai tugas, uts, 

uas, ekstrakulikuler, absensi, pelanggaran dan memberi saran kepada 

pihak sekolah. Dimana nomor induk siswa digunakan sebagai kata kunci 

untuk setiap melakukan pengecekan informasi. 
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c. Aplikasi informasi akademik sms gateway  untuk SDN 14 Kelapa hanya 

dapat diakses wali murid yang anaknya terdaftar di SDN 14 kelapa. 

d. Aplikasi akademik sms gateway pada SDN 14 Kelapa dapat diakses murid 

kelas 5 dan kelas 6   karena murid kelas 5 dan 6 sudah bisa mengakses 

handphone. 

e. Aplikasi akademik sms gateway pada SDN 14 kelapa ini hannya sebatas 

pengecekan nilai pada semester yang sedang berjalan dan tidak bisa  

melihat nilai pada semester sebelumnya. 

 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Tujuan penulisan ini adalah: 

a. Membuat aplikasi layanan informasi akademik berbasis SMS pada SDN 14 

Kelapa agar dapat membantu wali murid mendapatkan informasi secara 

cepat dan akurat..  

b. Untuk membantu memberikan laporan akademik mengenai nilai, 

pelanggaran, absensi murid kepada orangtua/wali murid SDN 14 Kelapa. 

c. Membantu wali murid mendapatkan informasi tentang pengumuman 

penting melalui broadcast.  

d. Untuk memudahkan wali murid mendapat informasi secara cepat tanpa 

harus datang ke sekolah dengan hanya menggunakan media handphone 

sebagai alat untuk mendapatkan informasi akademik. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam pembuatan laporan skripsi ini kami menggunakan metodologi 

observasi, wawancara, studi literatur, metode analisa sistem di SDN 14 

Kelapa. Proses pengumpulan data untuk laporan skripsi ini kami peroleh dari: 

a. Observasi, yaitu mengamati secara langsung proses pengaksesan informasi 

yang dilakukan staff  TU sekolah. 
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b. Wawancara, yaitu dengan menanyakan kepada kepala sekolah, guru, atau 

staff mengenai proses akademik yang biasa dilakukan di sekolah tersebut. 

c. Studi literatur, yaitu dengan membaca dan menelaah berbagai data baik 

berupa buku atau literatur yang ada di internet yang berhubungan dengan 

akademik. 

d. Metode analisa system 

Pengembangan berorientasi objek terdiri dari pengumpulan kebutuhan 

akan system dan menganalisa kebutuhan tersebut. Pada tahap ini use case 

digunakan untuk membantu mengembangkan model yang dapat 

memberikan sebuah pemahaman yang lebih dari system yang akan 

dibangun. Model ini focus kepada hasil akhir aplikasi bukan pada 

bagaimana system akan diimplementasikan. 

Data yang telah didapatkan di analisa untuk mendapatkan hasil demi 

kepentingan pada tahap konstruksi. Pada tahap ini dilakukan pendekatan 

berbasis kasus penggunaan (use case) atau kasus yang terjadi pada 

pembelajaran konvensional di SDN 14 Kelapa.hasil dari analisa 

application domain yang berupamodel system usulan (solution domain) 

inilah yang selanjutnya dijadikan acuan untuk pembangunan aplikasi. 

Pada analisa use case  dalam hal ini menggunakan tool sebagai berikut : 

1) Actifity Diagram 

Dalam tahap awal, Actifity Diagram berjalan digunakan untuk 

memodelkan alur kerja atau workflow sebuah proses bisnis dan urutan 

aktifitas dalam suatu proses. 

2) Analisa Dokumen Keluaran 

Dalam tahap analisa dokumen keluaran adalah untuk melihat hasil dari 

proses data informasi. 

3) Analisa Dokumen Masukan 

Untuk memberikan informasi sebuah data kedalam aplikasi. 

4) Use Case Diagram 

Digunakan untuk menjelaskan manfaat system berjalan jika dilihat 

menurut pandangan orang yang berada diluar system. 
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5) Deskripsi use case 

Merupakan gambaran fungsi masing-masing use case yang berada di 

dalam system dan dapat dijelaskan bedasarkan table deskripsi use case 

dibawah ini. 

e. Metode Perancangan System 

Penjelasan tentang perancangan system: 

1) Perancangan system 

Pada tahap konstruksi, model selanjutnya dikembangkan lebih lanjut 

dan keseluruhan system dirancang dan diimplementasikan. Terdapat dua 

tahapan penting yaitu desain dan implementasi. 

Dalam perancangan basis data, menggunakan diagram ER (Entity 

Relationship) untuk mengambarkan hubungan masing-masing entitas 

yang terkait dengan system. Disamping rancangan basis data, dibuat juga 

rancangan layar dan rancangan aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan 

pengguna. 

Selanjutnya menggunakan bahasa pemograman java untuk 

mengimplementasikan hasil rancangan kedalam bentuk kode program 

(coding). 

a) ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar 

data dalam basis data bedesarkan objek-objekdasar data yang 

mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan 

struktur  data dan hubungan antar data, untuk menggambarkannya 

digunakan beberapa notasi dan symbol. 

b) LRS (Logical Record Structure) 

LRS representasi dari structure record-record pada table-tabel 

yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. 

c) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi Basis Data menggambarkan struktur data fisik pada 

suatu sistem atau aplikasi. Spesifikasi basis data menyajikan 

bagaimana penyimpanan data dilakukan di software basis data. 
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Bentuk dari spesifikasi basis data sendiri secara umum berupa tabel 

yang menyajikan informasi field untuk seluruh tabel yang 

digunakan. Informasi field yang ditampilkan antara lain nama field, 

tipe field, panjang field dan field yang menjadi field kunci 

(primary key). 

d) Rancangan Masukan 

Masukan (input) merupakan awal dimulainya proses informasi. 

Bahan mentah dari informasi adalah data yang terjadi dari 

transaksi‐transaksi. 

e) Rancangan Keluaran 

Rancangan keluaran adalah produk dari system informasi yang 

dapat dilihat. keluaran dapat berupa 

hasil di media kertas atau hasil di media lunak (berupa tampilan di 

layar video).Selain itu 

output dapat berupa hasil dari suatu proses yang akan digunakan 

oleh proses lain dan 

tersimpan di suatu media seperti tape atau disk. 

f) Rancangan layar 

Merupakan rancangan tampilan yang berfungsi sebagai antar muka 

antara pengguna dengan aplikasi. 

g) Sequence Diagram 

Sequence Diagram digunakan untuk mmenggambarkan arus 

pekerjaan, pesan yang disampaikan dan bagaimana elemen-elemen 

didalamnya bekerja sama dari waktu ke waktu untukmencapai 

suatu hasil. Masing-masing urutan elemen diatur dalam suatu 

urutan horizontal dengan pesan yang disampaikan dibelakang dan 

didepan diantara elemen-elemen. 

h) Class Diagram 

Class Diagram adalah diagram yang digunakan untuk 

menampilkan beberapa class  yang ada didalam system yang 
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sedang digunakan. Class diagram memberikan gambaran (diagram 

statis) tentang system dan relasi-relasi yang ada didalamnya. 

i) Algoritma 

Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah prosedur 

langkah-demi-langkah untuk penghitungan. Algoritma digunakan 

untuk penghitungan, pemrosesan data, dan penalaran otomatis. 

Algoritma adalah metode efektif diekspresikan sebagai rangkaian 

terbatas  dari instruksi-instruksi yang telah didefinisikan dengan 

baik  untuk menghitung sebuah fungsi. Dimulai dari sebuah 

kondisi awal dan input awal (mungkin kosong), instruksi-instruksi 

tersebut menjelaskan sebuah komputasi yang, bila dieksekusi, 

diproses lewat sejumlah urutan kondisi terbatas yang terdefinisi 

dengan baik, yang pada akhirnya menghasilkan "keluaran"  dan 

berhenti di kondisi akhir. 

j) Implementasi 

Tahap implementasi system merupakan proses penejemahan desain 

perancangan kedalam bentuk pemograman. 

2) Coding 

Pada tahapan ini dilakukan penulisan program dengan menggunakan 

suatu bahasa pemograman yang diperlukan, selanjutnya akan 

dilakukan compiler\. 

3) Compiler 

Merupakan program system yang digunakan sebagai alat bantu dalam 

pemograman. Perangkatblunakyang melakukan proses penterjemahan 

code (yang dibuat programmer ) kedalam bahasa mesin. Hasil dari 

terjemahan ini adalah bahasa mesin. Pada beberapa compiler, output 

berupa bahasa mesin dilaksanakan dengan proses assembler yang 

berbeda. 

4) Testing  

https://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Penghitungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemrosesan_data
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penalaran_otomatis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Metode_efektif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Terbatas&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi_%28matematika%29
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Deretan_null&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputasi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Eksekusi_%28komputasi%29&action=edit&redlink=1


 
 

9 
 

Tahap testing mengintregasikan keseluruhan system secara bersama-

sama dan memverifikasi bahwa system yang benar sudah dibangun. 

Setelah keseluruhan aplikasi dibangun selanjutnya dilakukan uji coba 

untuk memastikan apakah aplikasi yang dibangun sudah siap digunakan 

dan memenuhi semua criteria serta kebutuhan pengguna.pengujian 

dilakukan dengan metode blackbox testing, dimana pengujian ini 

berfokus pada persyaratan funsional dari aplikasi yang dibuat. 

f. Instalasi/Implementasi 

Penjelasan Implementasi: 

1) Implementasi Program 

Berguna untuk mengetahui apakahprogram yang telah dibuat dapat 

berjalan secara maksimal, untuk itu maka program tersebut harus diuji 

dahulu mengenai kemampuannya agar dapat berjalan sesuai denga yang 

diharapkan pada saat implementasi nantinya. 

Pada aplikasi yang dibuat terdapat dua tahap implementasi program, 

yaitu pada program aplikasi SMS Gateway yang terinstal pada computer 

untuk digunakan sebagai pengolah data yang dikirimkan oleh wali murid 

untuk digunakan sebagai media pengiriman request informasi. 

2) Proses jaringan BTS 

Pertama telepon 1 akan mengirimkan pesan kepada telepon 2 , lalu di 

proses oleh BTS , bts yaitu peralatan yang memfasilitasi komunikasi 

secara wireless antara telepon pengguna dan telepon seluler,setelah itu 

BTS menyampaikan pesan ke BSC . BSC adalah peralatan untuk 

mengontol BTS (Base Transceiver Station). BSC itu seperti 

otak/commander dari BTS-BTS itu . setelah itu BSC menyampaikan 

pesan pada MSC , MSC yaitu Mobile Switching Center merupakan 

pusat dari GSM system, pusat informasi, pusat pertukaran data,dan  

pusat pengamanan data. Setelah itu MSC mengirimkan pesan tersebut 

kepada SMSC , SMSC atau sms center merupakan program yang 

memiliki fungsi utama untuk mengatur distribusi data dan informasi 

dengan format dan penulisan tertentu agar bisa mengeluarkan output 
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dan keluar informatif sesuai dengan kategorinya. SMSC adalah proses 

terakhir dalam menstramisikan pesan tersebut. Setelah itu pesan di 

kembalikan ke MSC,BSC dan BTS untuk di sampaikan ke receiver 

yaitu telepon 2. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar dibawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Proses Komunikasi Pada Jaringan Telepon 

1.6  Sistematika Penulisan 

Laporan ini dibagi menjadi lima bab dengan pokok pikiran dari tiap-tiap 

bab sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, berisi tentang latar belakang penelitian, masalah, 

tujuan penulisan, batasan permasalahan, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini, berisi penjelasan berbagai teori tentang konsep 

dasar yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan 

dan yang berkaitan dalam proses analisa permasalahan serta teori-

teori pendukung. 
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BAB III  PEMODELAN,PROYEK  

Bab ini berisi tentang tujuan proyek, identifikasi stakeholder, 

identifikasi deliveriables, penjadwalan proyek, struktur rincian 

kerja, RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang terkait dengan bidang 

kajian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai pengidentifikasian 

masalah dan pemecahannya berupa system yang diusulkan yaitu 

mengenai bagaimana aplikasi ini dikembangkan, analisa program 

yang dirancang beserta cara kerja dan fitur-fitur yang ada, 

algoritma pemograman, serta perancangan tampilan layar. 

BAB V  PENUTUP  

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dari 

keseluruhan bab serta saran-saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi perkembangan tempat skripsi. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi buku-buku serta sumber referensi yang 

digunakan dalam penyusunan laporan skripsi ini. 

LAMPIRAN 

Berisi lampiran-lampiran berisikan dokumen di sekolah yang 

digunakan dan berhubungan dengan penyusunan laporan skripsi 

ini. 

 


