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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang begitu cepat diberbagai bidang termasuk 

bidang telekomunikasi, memungkinkan terjadinya komunikasi antar beberapa user 

dalam ruang lingkup luas, kapan saja dan dimana saja.  Dalam beberapa dekade 

ini, media transmisi tidak hanya menggunakan kabel yang dirasakan sangat 

membatasi user. Tetapi dengan perkembangan teknologi, media transmisi lainnya 

yang berupa jaringan tanpa kabel (nirkabel) sudah mulai digunakan dan 

dikembangkan oleh para perusahaan produksi ponsel maupun perusahaan jasa 

layanan provider.  

Telepon seluler (ponsel) merupakan salah satu contoh dari perkembangan 

teknologi dibidang telekomunikasi yang sudah menggunakan media transmisi 

berupa jaringan tanpa kabel (nirkabel). Para perusahaan produksi ponsel mulai 

berlomba – lomba membuat berbagai type maupun sistem operasi ponsel terbaru, 

sehingga ponsel pun sudah menjamur dikalangan masyarakat dan bukan sesuatu 

hal yang baru lagi. Dan sekarang ponsel pun bisa dikatakan sebagai perangkat 

komunikasi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Selain 

digunakan untuk komunikasi suara dengan lawan bicara, ponsel juga dapat 

digunakan untuk mengirimkan pesan teks yang telah populer dengan nama SMS 

(Short Message Service) atau dalam bahasa indonesia dikenal dengan layanan 

pesan singkat. Dikatakan pesan singkat karena isi pesan di batasi hanya 160 

karakter alphanumerik. 

Dengan adanya fasilitas sms ini, kita dapat merancang  dan membuat 

sebuah aplikasi sms gateway yang  dapat dimanfaatkan oleh Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 1 Koba Bangka Tengah untuk memberikan kemudahan bagi 

murid maupun orang tua untuk memperoleh berbagai informasi. Salah satunya 

untuk memberikan informasi mengenai nilai dan jadwal ujian, siswa dapat melihat 

nilai dan jadwal ujian dengan hanya mengirimkan sms dengan format tertentu 

yang akan secara otomatis dibalas otomatis dan orang tua juga dapat terus 
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mengamati perkembangan akademik maupun non akademik anaknya di sekolah 

tanpa harus datang langsung ke sekolah. Dengan adanya aplikasi sms gateway ini, 

dapat mempermudah, mempercepat sekaligus menghemat biaya dalam melakukan 

pengaksesan informasi bagi siswa dan orang tua murid di Sekolah ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah yang dapat 

diidentifikasi adalah : 

a. Proses pengaksesan informasi data akademik masih kurang efektif dan 

efisien. Siswa harus selalu melihat mading atau pun ke bagian Tata Usaha 

Sekolah untuk melihat informasi mengenai jadwal ujian dan nilai maupun 

informasi lainnya di sekolah. 

b. Sekolah merasa terbatasi dalam memberikan informasi kepada siswa dalam 

jumlah banyak untuk memberikan informasi akademik maupun non akademik 

terupdate. 

c. Orang tua siswa belum dapat mengikuti perkembangan potensi akademik 

anaknya disekolah setiap waktu (real time) tanpa harus datang langsung ke 

sekolah atau pun harus menunggu akhir semester untuk mengambil hasil nilai 

akademik anaknya. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian untuk membangun aplikasi SMS 

Gateway di SMK Negeri 1 Koba adalah : 

a. Dengan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mengetahui informasi 

yang terkait dengan perancangan aplikasi yang dirancang. 

b. Mengetahui sistem yang sedang berjalan di SMK Negeri 1 Koba dengan cara 

melihat langsung agar mendapatkan informasi lebih rinci sebagai sumber data 

yang baik untuk perancangan aplikasi akademik berbasis SMS Gateway di 

SMK Negeri 1 Koba. 

c. Memperoleh data berupa dokumen-dokumen yang terkait dalam sistem 

penyampaian informasi kepada siswa maupun orangtua. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dilakukannya penelitian yang ada disekolah untuk 

pembangunan  Aplikasi Akademik Berbasis SMS Gateway adalah : 

a. Mendapatkan  informasi sebagai data penunjang aplikasi yang akan dirancang. 

b. Mengetahui data-data yang akan diproses dalam aplikasi yang dirancang. 

c. Mengetahui secara rinci sistem kegiatan akademik yang dilakukan di sekolah 

SMK Negeri 1 Koba sehingga mempermudah dalam pembangunan aplikasi 

yang akan dirancang. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk memberikan ketegasan dalam cakupan penulisan ini, perlu 

ditetapkan batasan penulisan sebagai berikut : 

a. Informasi akademik yang dapat diakses siswa dan orang tua melalui SMS 

Gateway ini adalah melihat nilai ujian,  jadwal mata pelajaran, absensi dan 

kasus. 

b. Perangkat lunak yang digunakan untuk membangun aplikasi ini antara lain: 

1) PHP (Hypertext Preprocessor), sebagai bahasa pemrograman. 

2) Gammu, sebagai penghubung modem/handphone dengan komputer. 

3) SQL, sebagai database untuk menyimpan informasi pada aplikasi. 

4) Xampp sebagai local server. 

5) Macromedia Dreamweaver 8 sebagai aplikasi membuat tampilan website 

dan script PHP. 

6) Browser (Google Chrome) , sebagai aplikasi untuk menjalankan program 

sms gateway. 

c. Perangkat Keras yang digunakan sebagai modem atau gateway adalah modem 

serta satu unit komputer atau laptop. 

d. User yang berhubungan dengan sistem adalah siswa, orang tua dan admin. 

e. Aplikasi tidak digunakan untuk cetak data. 
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1.6 Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode Waterfall 

dalam pembutan aplikasi sms gateway yang terdiri dari beberapa tahapan berikut :  

 

1.6.1 Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi 

Data dokumentasi diperoleh langsung proses dari Bidang Kesiswaan dan staff 

TU di SMKN 1 Koba. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dari pihak yang masih 

berhubungan/memiliki sangkutan dengan pihak instansi (sekolah) dengan  

proses penelitian. 

c. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pengaksesan 

informasi oleh siswa yang dilakukan oleh staff TU sekolah. 

d. Studi Literatur/Pustaka 

Yaitu membaca dan menelaah berbagai data baik berupa buku atau literatur 

yang ada diinternet yang berhubungan dengan sistem akademik. 

 

1.6.2 Analisis Sistem 

a. Analisa masalah 

b. Analisa sistem yang berjalan 

c. Activity Diagram 

d. Analisa Kebutuhan 

1) Analisa Kebutuhan Fungsional 

2) Analisa Kebutuhan Nonfungsional 

e. Analisa Dokumen Masukan 

f. Analisa Dokumen Keluaran 

g. Use case diagram 

h. Skenario dan Deskripsi use case 
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1.6.3 Perancangan Sistem 

a. Perancangan basis data 

1) ERD 

2) Transformasi ERD-LRS 

3) LRS 

4) Spesifikasi basis data 

b. Algoritma penyelesaian masalah dan flowchart aplikasi  

c. Perancangan layar 

d. Sequence diagram 

e. Class diagram 

 

1.6.4 Implementasi dan Pengujian Aplikasi 

a. Implementasi tampilan 

1) Tampilan program 

2) Tampilan implementasi auto replay 

b. Pengujian Black Box (black box testing) 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut : 

 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini awal yang mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, batasan masalah, metodologi penulisan dan sistematika penulisan. 

 

Bab II   Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai berbagai landasan teori yang digunakan, disesuaikan 

dengan permasalahan yang dihadapi. 

 

Bab III  Pemodelan Proyek 

Pada bab ini menjelaskan pemodelan proyek dalam membuat dan 

mengembangkan aplikasi, mulai dari anggaran, waktu dan penjadwalan proyek 
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pelaksanaan maupun tim serta stakeholder yang terlibat pada proyek pembuatan 

aplikasi ini. 

 

Bab IV   Analisa dan Rancangan 

Bab ini akan membahas mengenai analisa sistem, perancangan sistem,  

implementasi, serta pengujian aplikasi. 

 

Bab V    Penutup 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penulis. 

  


