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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kebutuhan mendapatkan informasi  secara cepat, tepat dan akurat dari  

berbagai tempat telah mendorong manusia untuk terus menerus mengembangkan 

teknologi. Saat ini manusia telah berhasil mengembangkan alat telekomunikasi 

yang tidak perlu menggunakan kabel sebagai penghubungnya, akan tetapi 

menggunakan sinyal satelit. Perkembangan teknologi informasi merupakan salah 

satu alternatif utama penunjang dalam perkembangan teknologi saat ini yang tidak 

dapat dipungkiri. 

Dengan adanya perkembangan pesat dibidang teknologi informasi membawa 

kehidupan manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Banyak hal yang bisa dilakukan 

dengan memanfaatkan perkembangan kemajuan teknologi informasi. Banyak 

kalangan mulai dari perusahaan hingga lembaga  tertentu yang memanfaatkan 

kemajuan teknologi informasi dan secara langsung memberikan keuntungan 

tersendiri bagi mereka yang memanfaatkan teknologi tersebut secara baik dan 

benar. Salah satu bentuk dari implementasi kemajuan teknologi informasi tersebut 

adalah SMS gateway.  

Layanan berbasis sms adalah sebagai suatu media komunikasi antara sekolah 

dengan siswa dan wali murid, yang dapat membantu siswa dan wali murid dalam 

mengawasi perkembangan putra-putrinya di sekolah Salah satu contohnya yaitu 

telepon seluler. Telepon selular (ponsel) dalam kalangan masyarakat dikenal 

dengan nama HP (Handphone). Saat ini handphone bukan lagi dianggap sebagai 

barang mewah. Hampir di seluruh kalangan masyarakat pasti mempunyai 

handphone untuk sebagai media komunikasi yang akan mempermudah 

kegiatannya. 

Dengan adanya fasilitas handphone, setiap orang dapat berkomunikasi jarak 

jauh dengan siapa dan dimana saja. Handphone memiliki kelebihan dibandingkan 

dengan telepon biasa. Handphone memiliki fitur seperti SMS, MMS, email, 

bluetooth dan infrared. Mulai dari fitur gambar hingga mobile TV dan video call. 
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Dari segala fitur yang ada pada handphone yang paling banyak digunakan adalah 

SMS. SMS digunakan untuk mengirim pesan singkat dalam bentuk teks. 

Dikatakan pesan singkat karena isi pesan dibatasi hanya 160 karakter 

alphanumerik. SMS banyak digunakan karena biaya yang dikeluarkan lebih 

murah. 

Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan SMS, maka perusahaan 

maupun instansi pun membuat layanan-layanan berbasis SMS seperti mobile 

banking dan pooling SMS yang biasa digunakan pada acara-acara live show pada 

beberapa stasiun televisi. Berdasarkan pengamatan di SD Negeri 1 Parittiga, siswa 

dan wali murid sulit mendapatkan informasi nilai, absensi serta pengumuman 

yang akurat. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk membuat sebuah aplikasi 

akademik berbasis SMS gateway yang dapat mempermudah siswa dan wali siswa 

dalam mengetahui hasil belajar anaknya di sekolah. 

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian di SD Negeri 1 

Parittiga adapun judul yang di angkat dalam penelitian ini adalah “Aplikasi 

Layanan Informasi Akademik untuk Siswa dan Wali Murid Berbasis Sms 

Gateway Pada SD Negeri 1 Parittiga” 

 

1.2. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis berusaha untuk 

menjabarkan pokok masalah yang ada di SD Negeri 1 Parittiga sebagai berikut : 

a. Siswa dan dan orang tua sering terlambat dalam mendapatkan informasi 

perkembangan akademik disekolahnya. 

b. Belum adanya Informasi mengenai nilai Akademik seperti nilai ujian tengah 

semester, nilai ujian akhir semester, nilai ulangan harian, nilai ekstrakulikuler 

di luar sekolah dan pelanggaran kepada siswa dan wali murid serta tentang 

jadwal ujian secara mobile. 

c. Informasi Sekolah Belum terintegrasi secara efektif dan efisien kepada siswa 

dan orang tua wali murid. 
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d. Kurangnya informasi mengenai pengumuman penting dari sekolah seperti 

rapat para wali murid, kegiatan di sekolah dan lain sebagainya yang berkaitan 

dengan informasi penting dan terbaru yang ada di SD Negeri 1 Parittiga. 

e. Wali murid jarang sekali mendapatkan informasi dari TU (Tata Usaha) 

seperti rapat, dan kegiatan rohani. 

 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

 Adapun permasalahan yang dihadapi di SD Negeri 1 Parittiga sebagai salah 

satu instansi pendidikan seperti : 

a. Siswa dan wali murid dapat mengetahui informasi akademik anaknya setiap  

hari tanpa harus datang kesekolah. 

b. Informasi tentang akademik siswa hanya diperoleh pada pengambilan rapot 

semester saja. 

c. Murid dan orangtua/wali tidak terlambat mendapatkan informasi dari 

sekolah. 

 

1.2.2. Batasan Masalah  

Penulis membatasi ruang lingkup masalah dalam penyusunan skripsi 

aplikasi akademik berbasis SMS Gateway di SD Negeri 1 Parittiga agar tidak 

meluas dan semakin terarah. Adapun batasan masalah tersebut sebagai berikut :  

a. Fasilitas SMS Gateway hanya menjelaskan dan menampilkan registrasi, 

unregistrasi, info format sms dan absensi, nilai ujian tengah semester, nilai 

ujian akhir semester, nilai ulangan harian, nilai ekstrakulikuler di luar 

sekolah dan pelanggaran kepada siswa dan wali murid serta dapat melihat  

jadwal ujian  melalui SMS Gateway. 

b. Nomor induk siswa belum terdaftar berdasarkan NISN (Nomor Induk 

Siswa Nasional) yang harus di tentukan untuk dimasukkan dalam sistem. 

c. Aplikasi akademik SMS Gateway pada SD Negeri 1 Parittiga hanya bisa 

diakses oleh semua wali murid yang anaknya bersekolah dan terdaftar di 
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SD Negeri 1 Parittiga. Bagi para wali murid yang anaknya sudah selesai 

study di SD Negeri 1 Parittiga tidak bisa lagi melakukan akses pada 

aplikasi tersebut. 

d. Aplikasi akademik SMS Gateway pada SD Negeri 1 Parittiga hanya bisa 

diakses oleh siswa kelas 6 saja. 

e. Aplikasi ini menggunakan System operasi windows dengan bahasa 

Pemrograman Java JDK- 6u18 dengan menggunakan Mysql-Front. 

f. Pada aplikasi ini hanya menggunakan satu nomor sebagai proses SMS 

yang diterima dan tidak ada kerja sama ke pihak jaringan operator. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan penulisan laporan ini selama penulis melakukan penelitian 

pada SD Negeri 1 Parittiga adalah sebagai berikut : 

a. Membuat dan membangun sebuah aplikasi akademik untuk Meningkatkan 

dan memudahkan layanan informasi bagi siswa dan orang tua/wali untuk 

mengakses informasi seperti absensi, melihat jadwal ujian, nilai ulangan 

harian, nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, nilai 

ekstrakulikuler di luar sekolah dan pelanggaran kepada siswa dan wali 

murid melalui SMS Gateway dimanapun dan kapanpun. 

b. Mempermudah komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua mengenai 

informasi sekolah. 

c. Memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam meningkatkan nilai bila siswa 

dapat mengetahui nilai tepat pada waktunya dan dapat melakukan 

perbaikan bila nilai yang didapat kurang memuaskan. 

d. Membuat siswa lebih siap bila ada informasi yang dikirim sekolah yang 

bersangkutan dengan kegiatan belajar mengajar. 

e. Memperkenalkan fasilitas SMS untuk kebutuhan akademik siswa. 

f. Membantu orang tua siswa dalam proses pengawasan terhadap aktifitas 

siswa di sekolah serta mempermudah staf sekolah dalam memberikan 

informasi akademik kepada siswa dan wali murid. 
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1.4. Metode Penelitian  

Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai pengumpulan data dan 

informasi diantaranya: 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi 

Data yang langsung di perolah dari SD Negeri 1 Parittiga berupa 

dokumen yang berhubungan dalam pembuatan aplikasi. 

b. Metode studi pustaka 

Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui 

diktat-diktat kuliah, buku-buku, serta beberapa situs internet yang 

berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berhubungan dan berkaitan 

dengan SMS Gateway 

c. Metode wawancara 

Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan mendiskusikan 

aplikasi yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan tersebut, 

maka penulis melakukan metode wawancara dengan pihak kepala 

sekolah, guru, dan tata usaha yang melakukan pengolahan data siswa 

serta beberapa siswa di SD Negeri 1 Parittiga. 

 

1.4.2. Metode Proses Pembangunan Perangkat Lunak 

Dalam pembangunan perangkat lunak penulis menggunakan model proses 

yang sering disebut classic life cycle atau waterfall model yang merupakan sebuah 

metode pemgembangan software yang mendukung pendekatan sistematik dan 

bersifat sekuensial guna membangun perangkat lunak yang di mulai dengan level 

sistem dan progress analysis, design, coding, testing seperti terlihat pada gambar 

dibawah ini: 
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Gambar 1.1 Pemodalan Waterfall 

 

Berikut penjelasan dari tahap-tahap yang dilakukan : 

a. System/information engineering 

Tahap awal ini mencari kebutuhan dari keseluruhan sistem yang akan 

diaplikasikan ke dalam bentuk software. Hal ini sangat penting mengingat 

software harus dapat berinteraksi dengan elemen-elemen lain seperti 

hardware, database, dan lain-lain. Tahap ini sering disebut dengan Project 

Definition. 

b. Analysis 

Tahap ini menganalisia segalah kebutuhan software, bagaimana dan seperti 

apa software yang dibutuhkan sesuai yang di inginkan. 

c. Design 

Tahap ini dilakukan sebelum melakukan coding. Tahap ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagaiman 

tampilannya. Tahpa ini membantu dalam menspesifikasikan kebutuhan 

hardware dan system serta mendefinisikan arsitektur system secara 

keseluruhan. 

d. Coding 

Pada tahap ini dilakukan penulisan program dengan menggunakan suatu 

bahasa pemrograman yang diperlukan, selanjutnya akan dilakukan 

compiler. 

e. Testing 

Tahap testing  mengintegrasikan keseluruhan system secara bersama-sama 

dan menverifikasi bahwa system yang benar sudah dibangun. Setelah 
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keseluruhan aplikasi dibangun, selanjutnya dilakukan ujicoba untuk 

memastikan apakah aplikasi yang dibangun sudah siap digunakan dan 

memenuhi semua kriteria serta kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan 

dengan metode blackbox testing, dimana pengujian ini berfokus pada 

persyaratan fungsional dari aplikasi yang dibuat. 

 

1.4.3. Instalasi/Implementasi 

Penjelasan Instalasi/Implementasi : 

a. Instalasi 

Pada pengembangan aplikasi Client-Server, umunya terdapat server untuk 

development, testing dan production. Server development terdapat pada 

tempat pengembang dan sedang dipergunakan selama pegembangan,  bisa 

dipergunakan juga setelahnya untuk perbaikan aplikasi secara terus 

menerus (continuous improvements). 

b. Pelatihan 

Pihak pengembang memberikan training bagi para pengguna program 

apliaski sistem informasi ini. Aplikasi sebelumnya tidak dilakukan testing 

maka pada tahapan ini juga bisa dilangsungkan User Acceptance Test. 

Dilalukan untuk mengoprasikan sistem, termasuk kegiatan mempersiapkan 

input, memprosesan data, mengoprasikan sistem, merawat dan menjaga 

sistem.  

c. Pemeliharaan 

Maintenance bertujuan untuk memastikan bahwa system yang digunakan 

oleh pihak pengguna benar-benar telah stabil dan terbebas dari error dan 

bug. Pemeliharaan ini  biasanya berkaitan dengan masa garansi yang 

diberikan oleh pihak pengembang sesuai dengan perjanjian dengan pihak 

pengguna. Lama waktu pemerliharaan sangat bervariasi. Namun pada 

umunya sistem informasi yang kompleks membutuhkan masa 

pemerliharaan dari enam bulan hingga seumur hidup program aplikasi. 
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d. Implementasi Program 

Implementasi sistem berguna untuk mengetahui apakah program yang 

telah dibuat dapat berjalan secara maksimal, untuk itu maka program 

tersebut harus diuji dahulu mengenai kemampuannya agar dapat berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan pada saat implementasi nantinya. Pada 

aplikasi yang dibuat penulis terdapat dua tahap implementasi program, 

yaitu pada program aplikasi SMS Gateway yang terinstal pada komputer 

untuk digunakan sebagai pengolah data yang dikirimkan oleh wali murid 

untuk digunakan sebagai media pengiriman request informasi. 

e. Implementasi Aplikasi SMS Gateway 

Sebelum aplikasi SMS Gateway dioperasikan, yang harus dilakukan 

pertama kali adalah penghubung computer dengan  handphone melalui 

media perantara kabel data USB.  

 

Gambar 1.2 Koneksi Handphone dengan komputer melalui kabel data. 

 

1.5   Sistematika Penulisan  

Sistematika Penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran isi 

laporan skripsi ini, dalam hal ini penulis membagi skripsi menjadi lima bab yaitu :  

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan uraian Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Identifikasi Masalah , Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat, 

Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dalam pembuatan 

skripsi.  
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang konsep dan landasan teori dasar yang 

mendukung pembuatan aplikasi ini mulai dari teori yang bersifat 

umum sampai teori yang membahas perangkat lunak yang 

digunakan dalam kegiatan analisis dan perancangan untuk 

menyelesaikan studi kasus pembuatan aplikasi sistem informasi 

akademik berbasis sms gateway pada SD Negeri 1 Parittiga. 

 

BAB III PEMODALAN PROYEK 

Bab ini menggambarkan isi dari PEP (Project Execution Plan) 

seperti Objective Proyek, Identifikasi Stakeholder, Identifikasi 

Deliveriables, Penjadwalan Proyek, RAB (Rencana Anggaran 

Biaya). 

 

BAB IV ANALISIS, PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang objek 

penelitian, pengidentifikasian masalah yang ada, pemecahannya 

berupa sistem yang diusulkan yaitu mengenai bagaimana aplikasi 

ini dikembangkan, analisa program yang dirancang beserta cara 

kerja dan fitur-fitur yang ada, algoritma pemrograman, serta 

perancangan tampilan layar. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini adalah kesimpulan dari bab sebelumnya, sehingga  penulis 

mencoba memberi saran yang dapat berguna untuk pengembangan 

aplikasi ini selanjutnya agar lebih baik. 

 


