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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang begitu cepat di berbagai bidang 

termasuk di bidang telekomunikasi, memungkinkan manusia untuk 

berkomunikasi satu saama lain kapan saja, walaupun dipisahkan jarak 

yang jauh.  

Telepon seluler (ponsel) merupakan suatu contoh kemajuan di 

bidang telekomunikasi dengan menggunakan media transmisi tanpa kabel. 

Dengan harga yang murah, ponsel dapat dimiliki oleh masyarakat. Selain 

digunakan untuk komunikasi suara dengan lawan bicara, ponsel juga 

memiliki kemampuan lain yaitu dapat digunakan untuk mengirim pesan 

teks yang lebih populer dengan nama SMS (Short Message Service) atau 

dalam bahasa indonesia diterjemahkan sebagai layanan pesan singkat. 

Dikatakan singkat karena isi pesan dibatasi hanya 160 karakter 

alphanumerik.  

Fasilitas SMS ini dapat dimanfaatkan oleh SMA YPN Belinyu untuk 

memberikan pelayanan kepada orang tua dalam memperoleh informasi. 

Salah satunya memberikan informasi seperti undangan untuk para orang 

tua dalam mengambil raport anaknya. Dengan adanya rancangan 

broadcast berbasis SMS Gateway ini, maka informasi yang berkaitan hasil 

akademik siswa SMA YPN Belinyu dapat disebarkan oleh guru ke semua 

handphone orang tua siswa melalui media SMS. Dengan syarat nomor 

handphone para orang tua siswa SMA YPN Belinyu sudah tersimpan ke 

database. Sehingga  dapat menghemat biaya pihak SMA YPN Belinyu 

dalam memberikan informasi kepada seluruh orang tua.  
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2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 

dihadapi SMA YPN BELINYU adalah Penyampaian informasi seperti 

pengambilan raport kelas X, XI, XII, pengambilan hasil try out ujian kelas XII, 

pengambilan hasil kelulusan kelas XII tidak langsung tertuju pada orang tua. 

3. Tujuan Penulisan                                                                                

Tujuan dari penulisan laporan kerja praktek ini adalah agar hasil 

akademik siswa SMA YPN dapat diketahui langsung oleh para orang tua. 

4. Batasan Masalah                                                                              

Untuk memberikan ketegasan dalam cakupan penulisan ini, perlu 

ditetapkan batasan penulisan sebagai berikut : 

a. Informasi hasil akademik yang dapat diketahui oleh orang tua yaitu 

raport kelas X, XI, XII, hasil try out kelas XII, dan hasil kelulusan 

kelas XII. 

b. Nomor handphone orang tua sudah tersimpan ke database. 

c. Perangkat lunak yang digunakan untuk merancang broadcast berbasis 

SMS Gateway ini adalah Microsoft Visio 2007. 

d. User yang langsung berhubungan dengan  sistem adalah Guru. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. Metoda Penelitian                                                                                 

          Teknik pengumpulan data melalui : 

a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui tanya jawab    

secara langsung kepada kepala sekolah, guru, dan serta pembimbing. 

b. Studi Literatur, yaitu membaca dan memahami berbagai data baik    berupa 

buku maupun internet yang berhubungan dengan rancangan broadcast 

berbasis SMS Gateway. 
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6. Sistematika Penulisan                                                                       

Laporan ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut : 

a. BAB I Pendahuluan 

Bab ini mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, batasan masalah, metoda penelitian, dan sistematika penulisan. 

b. BAB II Landasan Teori  

Bab ini membahas berbagai landasan teori yang digunakan, 

disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. 

c. BAB III Organisasi 

Bab ini menjelaskan sejarah, struktur organisasi, tugas dan wewenang 

setiap bagian organisasi pada SMA YPN Belinyu. 

d. BAB IV Pembahasan 

Bab ini berisi tentang perancangan sms gateway antara lain definisi 

masalah/analisa, rancangan basis data, rancangan layar beserta 

penjelasannya.  

e. BAB V Penutup 

 

 

         Berisi kesimpulan dan saran dari rancangan broadcast berbasis  

SMS Gateway di SMA YPN Belinyu. 


