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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan 

bervariasi. Terutama dibidang sistem informasi, telah memberikan banyak 

manfaat dan kemudahan bagi manusia untuk saling bertukar informasi secara 

mudah, cepat dan tepat. Salah satunya adalah Global System for Mobile 

Communication (GSM) yang diterapkan pada telepon genggam. 

Short Message Service (SMS) merupakan layanan yang tersedia pada 

telepon genggam untuk menerima dan mengirim pesan singkat. SMS juga 

merupakan layanan yang paling populer digunakan karena informasi yang 

disampaikan secara cepat dan menjangkau banyak wilayah, serta didukung 

dengan tarif yang terjangkau. 

Tentunya pada era perkembangan sistem informasi ini, sebuah lembaga 

pendidikan sangat membutuhkan media untuk menyampaikan informasi. LKP 

Tidar Bangka Belitung adalah salah satu lembaga pendidikan yang belum 

memiliki sistem informasi akademik. Selama ini proses sistem informasi 

akademiknya masih bersifat manual yaitu orang tua / wali siswa harus datang 

langsung ke tempat kursus untuk mendapatkan informasi seperti nilai, jadwal, 

absensi, pengumuman penting serta informasi lainnya. Hal ini tentunya sering 

menjadi kendala bagi orang tua yang sibuk dengan pekerjaan dan profesinya 

untuk mengetahui perkembangan anaknya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diketahui 

rumuskan masalah bagaimana cara membangun aplikasi untuk menyampaikan 

informasi absensi, nilai, jadwal, kasus, info pembayaran SPP, pengumuman 

penting dan informasi lainnya secara cepat dan akurat. 

 



2 
 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terarah maka penulis menentukan batasan masalah 

sebagai berikut : 

a. Aplikasi yang dibuat untuk menyampaikan informasi absensi, nilai, 

jadwal, kasus, info pembayaran SPP, pengumuman penting dan informasi 

pembelajaran siswa di LKP Tidar Bangka Belitung. 

b. Menggunakan Aplikasi Gammu sebagai tool untuk mengembangkan 

Aplikasi SMS Gateway. 

c. Menggunakan MySQL sebagai database. 

d. Menggunakan Modulator Demodulator (Modem) dan nomor handphone 

(GSM) dari salah satu vendor GSM di Indonesia. 

e. Aplikasi tidak digunakan untuk cetak data. 

 

1.4 Tujuan Penlitian 

Tujuan dari analisa dan penelitian ini adalah : 

a. Menghasilkan aplikasi yang efisien dalam menyampaikan informasi 

akademik kepada orang tua / wali siswa dengan memanfaatkan SMS 

dengan biaya yang lebih efisien. 

b. Memberikan informasi secara cepat dan tepat. 

c. Mempermudah orang tua / siswa dalam melakukan evaluasi terhadap anak. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dengan dikembangnya Aplikasi Akademik Berbasis SMS 

Gateway adalah : 

a. Meningkatkan layanan informasi kepada orang tua / wali siswa. 

b. Meningkatkan citra lembaga pendidikan LKP Tidar sebagai lembaga yang 

peduli, transparan dan maju di bidang teknologi. 

c. Membantu memberikan informasi yang cepat dan akurat. 
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1.6 Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapakan data yang akurat 

dengan menggunakan beberapa metode penelitian yaitu: 

 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan beberapa metode dalam 

pengumpulan data yaitu: 

a. Metode Studi Pustaka 

Dilakukan agar dapat membantu dan dan memdukung penelitian skripsi. 

Sumber pustaka yang digunakan adalah buku perancangan sistem, buku 

pemrograman dan beragam artitkel dari internet yang berkaitan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan.  

b. Metode Observasi 

Dalam hal ini adalah dengan meninjau langsung dan mengamati proses-

proses administrasi di LKP Tidar Bangka Belitung. 

c. Metode Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi dari pihak 

instansi guna mengetahui masalah-masalah yang ada serta untuk 

mengetahui kebutuhan dari instansi dalam pembuatan aplikasi. 

 

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma pengembangan 

perangkat lunak menggunakan model waterfall dalam pembuatan perangkat lunak 

yang meliputi :  

a. Analisa Sistem 

Merupakan Tahapan analisisa sistem yang berjalan di LKP Tidar Bangka 

Belitung dengan menggunakan : 

1) Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas sistem yang 

sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision 

yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Aktivity 
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diagram juga dapat menggambarkan proses pararel yang mungkin 

terjadi beberapa eksekusi. 

2) Analisa Masukan 

Pada LKP Tidar Bangka Belitung proses ini melakukan masukan data-

data seperti pemasukan nilai UTS, UAS dan absensi siswa oleh guru 

dan diserakan kepada staf tata usaha dalam bentuk softcopy untuk nilai 

UTS dan UAS. Sedangkan absensi dalam bentuk lembaran lembaran 

data absen.  

3) Analisa Keluaran 

Setelah data-data dan absensi siswa di terima oleh staf tata usaha 

maka proses selanjutnya data-data tersebut dicetak kemudian 

diberikan kepada orang tua/ wali siswa di akhir semester dalam bentuk 

rapor. 

4) Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan rangkaian atau uraian sekelompok 

yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang 

dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Use case digunakan untuk 

membentuk tingkah laku benda dalam sebuah model serta di 

realisasikan oleh sebuah colloboration. Umumnya use case 

digambarkan dengan sebuah elips dengan garis yang solid, biasanya 

mengandung nama. Use case menggambarkan proses sistem 

(kebutuhan sistem dari sudut pandang user). 

b. Perancangan Sistem 

Tahap ini merupakan tahap dimana tahap perancangan dilaksanankan 

menggunakan : 

1) ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data 

dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai 

hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan 

hubungan antar data, untuk menggambarkannya digunakan beberapa 

notasi dan simbol. 
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2) Transformasi ERD ke bentuk LRS 

Transformasi diagram ERD ke LRS merupakan suatu kegiatan untuk 

membentuk data-data dari diagram hubungan entitas ke suatu LRS. 

3) LRS (Logical Record Structure) 

LRS adalah representasi dari strukur record-record pada tabel-tabel 

yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. 

4) Rancangan Basis Data 

Database (Basis Data) adalah kumpulan data (elementer) yang secara 

logika berkaitan dalam mempresentasikan fenomena / fakta secara 

terstuktur dalam domain untuk mendukung aplikasi pada sistem 

tertentu.  

5) Sequance Diagram 

Sequence diagram adalah suatu penyajian perilaku yang tersusun 

sebagai rangkaian langkah-langkah percontohan dari waktu ke waktu. 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan arus pekerjaan, 

pesan yang sampaikan dan bagaimana elemen-elemen di dalamnya 

bekerja sama dari waktu ke waktu untuk mencapai suatu hasil. 

Masing – masing urutan elemen diatur di dalam suatu urutan horisontal, 

dengan pesan yang disampaikan dibelakang dan didepan diantara 

elemen-elemen. 

6) Class Diagram 

Class diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan 

beberapa class yang ada dalam sistem yang sedang kita gunakan. Class 

diagram memberikan gambaran (diagram statis) tentang sistem dan 

relasi-relasi yang ada didalamnya. 

7) Rancangan tatap muka (Layout Interface) 

Rancangan tatap muka merupakan rancangan tampilan yang berfungsi 

sebagai antar muka antara pengguna dengan aplikasi. 

c. Implementasi Sistem 

Implementasi sistem adalah tahapan pembuatan sekaligus pemasangan 

sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai. 
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d. Pengujian Sistem 

Pengujian terhadap sistem yang akan digunakan guna menjadi sistem yang 

handal di lakukan dengan metodologi Blackbox. 

e. Pemeliharaan Sistem 

Pada tahap ini sistem akan di lakukan pemeliharan seperti perbaikan 

sistem, penyesuain sistem terhadap lingkungan ataupun penambahan fitur 

baru yang dibutuhkan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk Memudahkan pembahasan, Keseluruhan perancangan aplikasi ini 

dibagi menjadi lima bab dengan pokok pikiran dari tiap-tiap bab sebagai berikut : 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas secara singkat berbagai teori tentang konsep 

dasar yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan dan 

hal-hal yang berkaitan dalam proses analisa permasalahan,dan 

teori-teori pendukungnya. 

 

BAB III  PERMODELAN PROYEK 

Bab ini membahas tentang pengindentifikasian masalah dan 

pemecahan berupa sistem yang diusulkan yaitu mengenai 

bagaimana aplikasi ini dikembangkan, analisa proyek, wbs, 

penjadwalan proyek serta rancangan aggaran biaya yang akan 

digunakan dalam pembuatan proyek aplikasi. 
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BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN  

Bab ini membahas mengenai analisa masalah yang ada, analisa 

kebutuhan sistem yang akan digunakan, perancangan aplikasi, 

implementasi terhadap aplikasi dan uji coba terhadap aplikasi. 

 

BAB V  PENUTUP  

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang 

menguraikan kesimpulan dari keseluruhan bab, serta saran-saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan dan 

kemajuan di LKP Tidar Bangka Belitung. 


