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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

1.1    Latar Belakang 

Saat ini teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, 

Teknologi informasi berperan sangat penting dalam aspek kehidupan manusia. 

Dengan teknologi informasi saat ini kita dapat dengan mudah berkomunikasi 

dengan siapa saja dan dimana saja kita berada dengan mudah. Teknologi 

informasi yang saat ini sangat berperan dalam kehidupan manusia salah satunya 

adalah Global System for Mobile Communication (GSM) atau yang lebih dikenal 

dengan telepon selular digital. 

Handphone atau HP sampai saat ini terus mengalami kemajuan dan 

perubahan yang sangat besar, sehingga kita dapat dengan mudah mendapatkan 

informasi yang kita inginkan. Dengan handphone atau HP kita bisa berkomunikasi 

dengan siapa saja dalam waktu yang singkat, maka teknologi inilah yang sekarang 

menjadi modal oleh suatu perusahaan dalam mempromosikan atau mengenalkan 

perusahaan mereka kepada masyarakat luas. Dengan handphone atau HP ini kita 

memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya pihak yang telah bekerja 

sama kepada perusahaan yang kita dirikan. Salah satu keunggulan menggunakan 

teknologi handphone atau HP ini adalah Short Message Service ( SMS ) yang 

mana layanan pesan singkat atau yang lebih sering disebut SMS ini merupakan 

layanan dari telepon selular yang memiliki beberapa keuntungan diantaranya 

adalah kemudahan dalam penggunaannya serta biaya yang murah, hal ini juga 

yang menjadikan SMS sebagai media penyampaian informasi. Dengan maraknya 

transfer data yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini, maka SMS sangat 

baik untuk mentransfer data atau informasi dalam kapasitas kecil. Kini berbagai 

macam aplikasi dari sms untuk akses data telah diperkenalkan seiring 

berkembangnya teknologi, seperti M-banking, dan aplikasi sms lainnya. 
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Dengan media SMS, para pengguna bisa mengetahui informasi yang dibutuhkan 

dari server, seperti SMS Banking yang menyediakan fasilitas informasi saldo 

tabungan bagi para nasabahnya. Nasabah hanya mengirim SMS dengan kode-

kode tertentu ke server yang kemudian secara otomatis akan di-reply oleh server 

tersebut tentang informasi yang diinginkan oleh pengirim sesuai dengan kode-

kode yang diterima oleh server. 

Dengan berkembangnya teknologi seperti ini memunculkan beberapa 

perusahaan untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi ini dalam 

mempromosikan perusahaan mereka. Berdasarkan hasil dari pengamatan di 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Atau yang sering disebut SLTA, Khususnya SMA 

Negeri 4 Pangkalpinang, kemudahan dalam penggunaan SMS tidak dimanfaatkan 

untuk pelayanan informasi. Untuk bisa mendapatkan informasi baik itu informasi 

mengenai nilai, mata pelajaran, pengumuman, dan lain sebagainya, biasanya 

siswa atau wali murid harus datang langsung ke sekolah dan melihat pada papan 

pengumuman yang telah disediakan. 

Melihat masalah yang terjadi tersebut, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan sebuah riset pada SMA Negeri 4 Pangkalpinang dengan judul 

“APLIKASI LAYANAN INFORMASI AKADEMIK SEKOLAH BERBASIS 

SMS GATEWAY PADA SMA NEGERI 4 PANGKALPINANG” .   

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana merancang Sebuah Aplikasi Layanan Informasi Akademik Sekolah 

Berbasis SMS Gateway di SMA Negeri 4 Pangkalpinang ? 

b. Bagaimana mengimplementasikan Aplikasi layanan Informasi Akademik 

Sekolah Berbasis SMS Gateway agar dapat digunakan untuk memberikan  

informasi Akademik yang diinginkan? 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun Batasan – Batasan masalah yaitu: 

a. Studi kasus yang digunakan dalam aplikasi ini adalah SMA Negeri 4 

Pangkalpinang. 

b. Aplikasi ini dibuat untuk memberikan informasi mengenai kegiatan 

akademik dari SMA Negeri 4 Pangkalpinang seperti ekstrakurikuler, nilai 

siswa berupa ulangan harian dan ujian, pelanggaran serta absensi. 

c. Aplikasi ini menggunakan system operasi windows dengan bahasa 

Pemrograman Java JDK- 6u18 dengan menggunakan database  MySql-

Front. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

1.4.1 Maksud 

Maksud dari penelitian ini adalah membangun sebuah Aplikasi Layanan 

Informasi Akademik Sekolah Berbasis SMS Gateway Pada SMA Negeri 4 

Pangkalpinang yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh 

informasi yang diinginkan. 

 

1.4.2  Tujuan 

 Adapun maksud pembuatan Aplikasi Layanan Informasi Akademik 

Sekolah Berbasis SMS Gateway ini adalah untuk : 

a. Membangun aplikasi yang dapat menampilkan informasi sekolah baik itu 

informasi nilai, mata pelajaran, pengumuman, dan lain sebagainya. 

b. Merancang aplikasi yang user friendly dari segi tampilan dan fungsi. 

c. Meningkatkan citra sekolah sebagai sekolah yang peduli, transparan, dan 

maju selangkah dibidang teknologi. 

d. Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuat baik dalam segi tampilan 

maupun fungsional. 

e. Mengimplementasikan aplikasi yang telah dibuat kepada para siswa dan juga 

wali murid agar aplikasi dapat digunakan dengan sebaik mungkin. 
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f. Menjadikan acuan dalam pengembangan aplikasi berbasis SMS Gateway 

lebih lanjut.  

g. Menyajikan informasi yang dibutuhkan orangtua/ siswa secara up to date 

dengan biaya yang murah. 

1.5    Metodologi Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan 

suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan dan mengantisifikasi masalah. 

Sebelum dilakukan pengembangan sistem telah dilakukan penelitian 

pengumpulan data dan pengembangan perangkat lunak. 

Dalam upaya melengkapi data atau informasi dalam pengerjaan tugas 

perancangan aplikasi ini, maka penulis memperoleh data atau informasi yang 

dibutuhkan tersebut dengan beberapa metode, antara lain : 

1.5.1 Pengumpulan data 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode 

untuk melakukan pengumpulan  data yaitu: 

1.5.1.1 Pengumpulan Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek 

(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda 

(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk 

mendapatkan data primer yaitu : 

a. Pengamatan / Observasi Lapangan. 

Penulis melakukan pengamatan secara langsung kepada bagian – bagian yang 

berkaitan dengan aplikasi untuk memperoleh data agar lebih lengkap. 

b. Wawancara / Interview 
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Untuk melengkapi data – data, penulis juga melakukan wawancara kepada 

bagian – bagian yang berkaitan dengan pembuatan aplikasi ini. 

 

 

1.5.1.2 Pengumpulan Data Skunder  

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. 

 

1.5.2 Metodelogi Pengembangan Perangkat Lunak 

 Metodelogi pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah  OOSE 

(Object Oriented Software Engenering). Menurut Bernd Bruegge dan Allen H. 

Dutoit Dalam bukunya OOSE (Object Oriented Software Engineering), 

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

penggunaan perangkat lunak yang mungkin dilakukan oleh sistem luar atau user 

atau kalau dalam OOSE disebut 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 sesungguhnya.  Inilah menariknya desain OOSE, yaitu ia sangat dekat sekali 

dengan implementasi atau proses coding.  

 Rancangan dan mekanisme yang terjadi pada aplikasi penyedia informasi 

nilai dan informasi kehadiran berbasis  SMS dibangun menggunakan UML 

(Unified Modelling Language).  Rancangan ini terdiri dari diagram use case dan 

activity diagram.  Admin adalah pengguna yang mempunyai hak akses tertinggi 

terhadap sistem. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh admin terhadap 

sistem adalah login, menginputkan informasi sekolah seperti menginput nilai, 

pengumuman, mata pelajaran, dan lain – lain.  
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1.5.3  Analisa Sistem  

 Analisa Sistem adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

mengumpulkan dan menginterprestasikan fakta, permasalahan dan penggunaan 

informasi yang direkomendasikan untuk memperbaiki sistem. 

Salah satu pendekatan pengembangan sistem adalah pendekatan analisa 

object oriented. Pendekatan object oriented dilengkapi dengan alat-alat teknik 

pengembangan sistem yang hasil akhirnya akan didapat sistem yang object 

oriented yang dapat didefinisikan dengan baik dan jelas. Kegiatan yang dilakukan 

pada tahap ini adalah: 

a. Menspesifikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang 

digunakan, database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran  yang 

dihasilkan. 

b. Menganalisa sistem yang ada, yaitu mempelajari dan mengetahui apa yang 

dikerjakan sistem yang ada. 

Adapun tahapan-tahapan pada analisa sistem antara lain: 

1) Activity Diagram 

 Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja atau workflow 

sebuah proses bisnis dan urutan aktifitas didalam suatu proses. 

2) Analisa Dokumen Keluaran 

Dalam tahap analisa dokumen keluaran adalah untuk melihat hasil dari 

proses data-data informasi. 

3) Analisa Dokumen Masukan 

Dalam tahap ini untuk memberikan informasi sebuah data ke dalam aplikasi. 

4) Use Case Diagram 

 Use case diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem yang jika 

dilihat menurut pandangan orang yang berada di luar sistem atau actor. 

5) Use Case Description 

 Use case description digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci 

mengenai use case diagram. 
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1.5.4 Perancangan Sistem 

Rancangan sistem yang akan dibuat pada aplikasi Akademik berbasis SMS 

Gateway pada  SMA Negeri 4 Pangkalpinang ini 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, menginputkan informasi sekolah 

seperti menginput nilai hasil ujian UTS,  UAS, pengumuman, mata pelajaran, dan Sms 

broadcase.  

a. Rancangan Basis Data 

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

berkaitan dalam mempresentasikan fenomena / fakta secara terstruktur dalam 

domain tertentu untuk mendukung aplikasi pada sistem tertentu. 

b. ERD (entity relationship diagram) 

Menurut pendapat Kronke (2006 : 37-40) Entity-Relationship Diagram (ERD) 

adalah adalah suatu pemodelan konseptual yang didesain secara khusus untuk 

mengidentifikasikan entitas yang menjelaskan data dan hubungan antar data, 

yaitu dengan menuliskan dalam cardinality.  Elemen-elemen yang membentuk  

c. Tranformasi ERD ke bentuk LRS 

Tarnformasi ERD ke LRS merupaka salah satu kegiatan untuk membentuk 

data-data dari diagram hubungan entitas ke suatu LRS. 

d. LRS (Entitas Relationship Diagram) 

LRS Adalah representasi dari struktur record-record pada tebel-tabel yang 

terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Menentukan kardinalitas, jumlah 

table dan Foreign Key. 

e. Rancangan Masukan 

Rancangan masukan dimaksudkan untuk admin menginput nilai-nilai uts dan 

uas, dan untuk mengiput sms broadcase pada sistem. 

f. Rancangan Keluaran 

Rancangan ini dimaksud agar mahasiswa mengakses informasi yang 

diinginkan melalui ketentuan yang terdapat dalam format sms yang ditentukan 

oleh  sistem. 
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g. Class Diagram 

Class diagram adalah diagam yang digunakan untuk menampilkan beberapa 

kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem/perangkat lunak yang sedang 

kita gunakan.Class diagram memberi kita gambaran (diagram statis) tentang 

sistem/perangkat lunak dan relas-relasi yang ada didalamnya.  

h. Sequence Diagram 

Sebuah diagram yang menggambarkan interaksi antar objek di dalam sebuah 

system. Interaksi tersebut berupa message yang digambarkan terhadap waktu. 

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

vertical (waktu). 

i. Rancangan layar  

Rancangan layar program adalah sebuah desain tampilan yang berfungsi 

sebagai antar muka antara si pengguna (user) dengan aplikasi (sistem), atau 

bisa disebut dengan user interface. 

j. Rancangan Perangkat Keras 

Rancangan Perangkat keras adalah komponen-komponen fisik yang 

membentuk satu kesatuan sistem Personal Computer (PC). 

 

1.5.5 Coding 

Coding adalah menerjemahkan persyaratan logika dari pseudocode atau 

diagram alur ke dalam suatu bahasa pemograman baik huruf, angka, dan simbol 

yang membentuk program. Coding atau bahasa lainnya adalah "bahasa 

pemrograman", juga merupakan sebuah text atau source code yang memiliki 

aturan tertentu menurut bahasa pemrograman yang digunakan.  

 

1.5.6 Compiler 

Kompilator (Inggris: compiler) adalah sebuah program komputer yang 

berguna untuk menerjemahkan program komputer yang ditulis dalam bahasa 

pemrograman tertentu menjadi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman 

lain. kompilator biasa digunakan untuk program komputer yang menerjemahkan 

program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi (semacam bahasa 



9 
 

Pascal, C++, BASIC, FORTRAN, Visual Basic, Visual C#, Java, xBase, atau 

COBOL) menjadi bahasa mesin, biasanya dengan bahasa Assembly sebagai 

perantara. 

1.5.7 Testing 

Tahap testing mengintegrasikan keseluruhan sistem secara bersama – sama 

dan memverifikasi bahwa sistem yang benar sudah 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 testing, 

dimana pengujian ini berfokus pada persyaratan fungsional dari aplikasi yang 

dibuat. 

1.5.8 Implementasi  

Tahap dari proses implementasi system merupakan bagian dari 

pengembangan system informasi hanya saja Implementasi sistem (system 

implementation) Merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber 

daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Tahap 

implementasi sistem (system implementation) adalah tahap meletakkan sistem 

supaya siap dioperasikan. Dalam menjalankan kegiatan implementasi perlu 

dilakukan beberapa hal yaitu: 

1. Instalasi 

Pada pengembangan aplikasi Client-Server, umumnya terdapat server untuk 

development, testing dan production. Server development terdapat pada 

tempat pengembang dan sedang dipergunakan selama pengembangan, bisa 

dipergunakan juga setelahnya untuk perbaikan aplikasi secara terus menerus 

(continuous improvements).  

2. Pelatihan 

Pihak pengembang memberikan training bagi para pengguna program aplikasi 

sistem informasi ini. Apabila sebelumnya tidak dilakukan beta testing maka 

pada tahapan ini juga bisa dilangsungkan User Acceptance Test. dilakukan 
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untuk mengoperasikan sistem, termasuk kegiatan mempersiapkan input, 

memproses data, mengoperasikan sistem, merawat dan menjaga sistem. 

3. Pemeliharaan 

Maintenance bertujuan untuk memastikan bahwa sistem 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. 

Lamanya waktu pemeliharaan sangat bervariasi. Namun pada umumnya 

sistem informasi yang kompleks membutuhkan masa pemeliharaan dari enam 

bulan hingga seumur hidup program aplikasi. 

 

1.5.9  Perangkat Lunak Yang Digunakan 

Penjelasan perangkat lunak yang digunakan : 

a. Java 

Java adalah nama untuk sekumpulan teknologi untuk membuat dan 

menjalankan perangkat lunak pada komputer standalone ataupun pada 

lingkungan jaringan. Kita lebih menyukai menyebut Java sebagai sebuah 

teknologi dibanding hanya sebuah bahasa pemrograman, karena Java lebih 

lengkap dibanding sebuah bahasa pemrograman konvensional. Dikembangkan 

oleh Sun Microsystems dan diterbitkan tahun 1995. Teknologi Java memiliki 

tiga komponen penting, yaitu: Programming-language specification, 

Application-programming interface dan Virtual-machine specification. 

b. NetBeans IDE (Integrated Development Environment) 

NetBeans mengacu pada dua hal, yakni platform untuk pengembangan aplikasi 

desktop java, dan sebuah Integrated Development Environment (IDE) yang 

dibangun Menggunakan platform NetBeans.Platform Netbeans memungkinkan 

aplikasi dibangun dari sekumpulan komponen perangkat lunak moduler yang 

disebut “modul”. Sebuah modul adalah suatu arsip Java (Java archive) yang 

memuat kelas-kelas Java untuk berinetraksi dengan NetBeans Open API dan 

file manifestasi yang mengidentifikasinya sebagai modul. 
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c. MySQL 

MySQL adalah sebuah server database SQL multiuser dan multi-threaded. SQL 

(Structured Query Language) sendiri adalah bahasa standar yang digunakan 

untuk mengakses server database. MySQL dibuat oleh suatu badan yang 

bernama MySQL AB dan telah dipercaya mengelola sistem dengan 40 buah 

database berisi 10.000 tabel dan 500 diantaranya memiliki 7 juta baris (kira-

kira 100 gigabyte data). Database ini dibuat untuk keperluan sistem database 

yang cepat, handal dan mudah digunakan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Pada pembuatan laporan Tugas Akhir nanti sistematika penulisan yang 

direncanakan penulis adalah sebagai berikut: 

 

BAB I     PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan  

masalah, tujuan, metodologi penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang berkaitan dengan 

pembuatan aplikasi ini, mulai dari teori yang bersifat umum sampai 

teori yang membahas tentang perangkat lunak yang digunakan untuk 

membuat aplikasi SMS. 

BAB III  PEMODELAN PROYEK 

Bab ini menjelaskan tentang pemodelan proyek perangkat lunak sms 

gateway seperti objective proyek, identifikasi stokeholder, identifikasi 

deliveriables, penjadwalan proyek, work breakdown structure, 

milestone, jadwal proyek dan anggaran biaya yang digunakan dalam 

perancangan perangkat lunak.  
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BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis dan perancangan Aplikasi nilai 

akademik berbasis sms gateway dan sistem  secara keseluruhan. 

BAB V    IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai implementasi dan juga pembahasan dari 

Aplikasi Berbasis SMS Gateway secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


