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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

SMK Sore Pangkalpinang merupakan sekolah kejuruan unggulan yang 

beralamatkan di jalan Mustika I (Bukit Abadi No. 32) pangkalpinang, yang telah 

berdiri sejak 7 Desember 1978 yang mempunyai 3 (tiga) kejuruan yaitu: Akuntasi, 

Penjualan, dan Administrasi perkantoran. 

 Sebagai sarana pendidikan formal, yaitu sekolah dimana terdapat berbagai 

program kurikulum, kurikuler, dan ekstrakurikuler yang diikuti para siswa, sudah 

seharusnya SMK Sore Pangkalpinang memiliki sistem aplikasi yang mengatur 

segala keperluan pihak sekolah dengan pihak orangtua siswa. 

 Selama ini sistem pelaporan nilai, absensi, jadwal mata pelajaran, laporan 

pembayaran SPP, serta pengumuman informasi penting yang berlaku dalam SMK 

Sore Pangkalpinang diketahui dan diinformasikan kepada orang tua atau wali 

siswa melalui siswa yang bersangkutan. Informasi-informasi penting lainnya yang 

berhubungan dengan pendidikan yang berlangsung disampaikan kepada orang tua 

atau wali siswa melalui surat pemberitahuan yang diberikan melaui siswa dan 

pada saat pembagian rapot semester. 

 Layanan SMS sebagai salah satu layanan seluler yang paling popular saat 

ini sudah digunakan dan sangat diminati masyarakat karena penggunaanya yang 

relatif mudah serta biaya yang sangat murah dibandingkan biaya telepon. Dengan 

memanfaatkan kemudahan SMS ini penulis ingin membuat komunikasi yang baik 

dan efektif antara pihak orang tua siswa dan sekolah.  

    

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan permasalahan 

yang dihadapi SMK Sore Pangkalpinang pada saat ini : 

Kurangnya komunikasi antara orang tua / wali siswa dengan pihak sekolah 

tentang informasi mengenai siswa seperti absensi, jadwal mata pelajaran, nilai, 
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pembayaran SPP, serta pengumuman penting yang berhubungan dengan kegiatan 

sekolah. 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Agar pembahasan lebih terarah, maka penulis menentukan batasan 

masalah sebagai berikut: 

Program yang dibuat hanya fokus pada absensi, nilai, laporan pembayaran SPP, 

jadwal mata pelajaran, pelanggaran siswa  dan pengumuman hal-hal penting yang 

ingin disampaikan pihak sekolah kepada wali murid. 

a. Mengunakan Aplikasi Gammu sebagai tool untuk mengembangkan Program 

SMS gateway. 

b. Mengunakan program MySql sebagai database. 

c. Sistem hanya dapat digunakan oleh pihak orang tua/wali siswa dengan nomor 

handphone yang telah terdaftar di sistem. 

d. Sistem tidak dapat digunakan untuk cetak data. 

 

1.4 TUJUAN PENULISAN 

Tujuan dari analisa dan perancangan ini adalah : 

a. Membuat aplikasi yang efektif sehingga mempermudah dalam melaporkan 

hasil studi seperti nilai, absensi, laporan pembayaran SPP, jadwal mata 

pelajaran, pelanggaran yang dilakukan siswa serta pengumuman penting  

kepada orang tua dan siswa dengan memanfaatkan SMS. 

b. Mempermudah pihak wali murid untuk melakukan komunikasi dengan pihak 

sekolah untuk memantau perkembangan anak di sekolah. 

 

1.5 METODE PENELITIAN 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan data yang akurat 

dengan mengunakan beberapa metode penelitian yaitu : 
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1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode dalam 

pengumpulan data yaitu : 

a. Metode Observasi 

Penulis melakukan pengamatan secara langsung kepada bagian-bagian 

yang berkitan dengan sistem untuk mendapatkan data agar lebih lengkap. 

b. Metode Wawancara 

Dengan cara melakukan Wawancara dengan pihak sekolah yang 

berhubungan langsung dengan sistem pelaporan nilai dan sistem 

administrasi di Smk Sore Pangkalpinang. 

c. Metode Studi pustaka 

Metode studi pustaka dilakukan agar dapat membantu dan mendukung 

penulisan laporan. Sumber pustaka yang digunakan adalah berasal dari 

buku sebagai referensi, laporan administrasi, bacaan-bacaan yang 

berkaitan dengan permasalahan, serta pembelajaran dari internet yang 

berkaitan dengan topik.   

 

1.5.2 Metode Pengembangan sistem 

 Metodelogi pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah OOSE 

(Object Oriented Software Engenering). Dalam OOSE, perancangan 

diimplementasikan dalam use case dan block. Use case adalah kasus penggunaan 

perangkat lunak yang mungkin dilakukan oleh sistem luar  atau user yang dimana 

dalam OOSE disebutkan sebagai aktor. Sedangkan Block dalam hal ini dapat 

diartikan sebagai kelas yang akan membangun modul-modul dalam program, jika 

rancangan perangkat lunak diwujudkan menjadi perangkat lunak yang 

sesunguhnya. Inilah menariknya desain OOSE, yaitu sangat dekat dengan 

implementasi atau proses coding.   

 Rancangan sistem dalam pembuatan perangkat lunak mengunakan 

paradigma pengembangan perangkat lunak menggunakan UML (Unified 

Modelling Languange). Rancangan ini terdiri dari diagram use case dan activity 

diagram. Aplikasi Informasi Akademik Berbasis Sms Gateway melibatkan 
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pengguna aplikasi, yaitu orang tua / wali siswa dan  admin. Wali murid adalah 

pengguna aplikasi. Admin adalah pengguna yang mempunyai hak akses tertinggi 

terhadap sistem. 

 

1.5.2.1 Analisa Sistem 

 Dibawah ini merupakan penjelasan tentang  analisa sistem yang akan 

digunakan antara lain : 

a.  Activity Diagram 

Activity diagram mengambarkan berbagai aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, bagimana awal kerja sistem, decision yang mungkin 

terjadi, dan akhir/ hasil dari sistem yang dirancang. Activity diagram juga 

dapat menggambarkan proses pararel yang mungkin terjadi pada beberapa 

eksekusi. 

b. Analisa Masukan 

Pada SMK Sore Pangkalpinang proses ini melakukan penginputan data-data. 

Seperti input nilai, absensi, jadwal, laporan pembayaran SPP yang 

diinformasikan oleh guru  kedalam lembaran data nilai, absen, jadwal, 

laporan pembayaran SPP dengan cara diinput manual. Untuk informasi-

informasi pengumuman dilakukan oleh pihak sekolah melalui surat 

pemberitahuan atau papan mading. 

c. Analisa Keluaran 

Setelah data-data  nilai ujian, absen, jadwal, laporan pembayaran SPP siswa 

selesai diinput oleh staf tata usaha maka proses selanjutnya daftar nilai, 

absen, jadwal mata pelajaran, laporan pembayaran SPP tersebut akan 

diberikan kepada siswa. jika ada informasi-informasi penting dari pihak 

sekolah  maka informasi tersebut akan disampaikan siswa kepada wali siswa 

melalui surat pemberitahuan atau membaca langsung dari mading sekolah.  
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d. 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). 

e. Diskripsi Use Case  

Deskripsi Use Case merupakan bagian umum dari kejadian use case, yaitu 

langkah demi langkah mulai dari pelaku (aktor) menginsialisasi use case dan 

melakukan hingga akhir kejadian sistem. Dalam tahap ini, use case 

description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci mengenai use case 

diagram.  

 

1.5.2.2  Perancangan Sistem 

 Rancangan sistem yang akan dibuat pada Aplikasi sms gateway di SMK 

Sore Pangkalpinang dibangun dengan menggunakan diagram use case dan activity 

diagram. Pada rancangan sistem ini, Admin adalah pengguna yang mempunyai 

hak akses tertinggi terhadap sistem. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh 

admin terhadap sistem adalah login menginput informasi sekolah seperti 

menginput nilai, jadwal mata pelajaran, absensi, laporan pembayaran SPP, 

pelanggaran siswa serta informasi penting yang diberitahukan melalui pesan SMS 

broadcast. 

a. ERD (entity relationship diagram) 

Pemodelan konseptual yang didesain secara khusus untuk 

mengindentifikasikan  entitas yang menjelaskan data dan hubungan antara 

data, yaitu dengan menuliskan dalam cardinality elemen-elemen yang 

membentuk. 
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b. Tranformasi ERD ke bentuk LRS 

Tranformasi ERD ke LRS merupakan salah satu kegiatan membentuk data-

data dari diagram hubungan entitas ke bentuk LRS. 

c. LRS (Logical Record Structure) 

LRS adalah representasi dari record-record pada table - tabel yang terbentuk 

dari hasil antara himpunan entitas. Menentukan kardinalitas jumlah tabel dan 

Foreign Key. 

d. 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.  

e. 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. 

f. Sequence Diagram 

Sebuah diagram yang mengambarkan interaksi antara objek di dalam sebuah 

sistem. Interaksi tersebut berupa message yang digambarkan terhadap waktu. 

Sequence diagram terdiri dari dimensi horizontal (objek-objek) dan demensi 

vertical (waktu). 

g. Rancangan layar program. 

Rancangan layar program merupakan sebuah desain tampilan yang berfungsi 

sebagai antara muka antara user dengan aplikasi (sistem), atau yang disebut 

dengan layout interface. 

 

1.5.2.3  Implementasi dan Pengujian Sistem. 

a. Implementasi Sistem 

Implementasi sistem adalah proses pembuatan dan pemasangan sistem secara 

utuh baik dari perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan 

sumber daya manusia (brainware). Tahap ini merupakan kegiatan 
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menginplementasikan rancangan yang disusun agar dapat diwujudkan dengan 

bahasa pemrograman.   

b. Pengujian Sistem 

Tahapan pengujian mengintegrasikan keseluruhan secara bersama-sama dan 

menverifikasikan bahwa sistem yang benar telah dibangun. Setelah 

keseluruhan aplikasi dibangun, selanjutnya dilakukan uji coba untuk 

memastikan apakah aplikasi yang dibangun sudah siap digunakan dan 

memenuhi semua kriteria serta kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan 

dengan metode blackbox, dimana pengujian ini fokus pada persyaratan 

fungsional dari aplikasi yang buat.   

 

1.6 SISTEMATIKA PENELITIAN 

Untuk memudahkan pembahasan, keseluruhan perancangan sistem ini dibagi 

menjadi lima(5) bab dengan pokok pikiran dari tiap-tiap bab sebagai berikut: 

 

 BAB I   PENDAHULUAN  

Dalam bab ini, penulis mengemukakan tentang latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, 

metode penelitian,  dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini, penulis menjelaskan 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  PEMODELAN PROYEK 

Bab ini  berisikan penjelasan mengenai isi dari  PEP (Project Execution Plan) 

seperti objective Proyek, Indentifikasi  stakeholder, Indentifikasi Deliveriables, 

Penjadwalan proyek, RAB(Rencana Anggaran Biaya). 
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BAB IV   ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang analisa, perancangan, dan implementasi, cara kerja 

program dikembangkan, serta pengembangan lebih lanjut dari sistem yang ada. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini menuliskan mengenai kesimpulan yang di dapat dari hasil analisa pada 

bab-bab sebelumnya serta saran yang dapat berguna bagi pengembangan aplikasi 

ini selanjutnya. 


