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Abstract 

 

Human needs for information which can be accessed quickly and easily, 

encourage them to develop a technology that can meet these needs. One of results 

of the development of these technologies is SMS. It is a technology that allows 

people to obtain or transmit information whenever and wherever needed, with an 

easy way. With SMS, we can quickly & easily obtain academic info we want at 

anytime and anywhere the application is made with the aim to accelerate and 

facilitate in obtaining academic information you want at any time and anywhere.  

 

This application takes in action after receiving SMS messages via mobile phones 

as the medium. Once processed by the computer, the results will be sent back to 

the sender of the request, also via mobile phones. In addition there is a broadcast 

system that serves to convey massal announcements or information. Broadcast is 

a facility that can only be used by the academic. 

 

Keywords : SMS, Handphone, AT Command. 
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Abstrak 

 

Kebutuhan manusia akan informasi yang dapat diakses dengan cepat dan mudah, 

mendorong mereka untuk mengembangkan teknologi yang dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut. Salah satu hasil pengembangan teknologi ini adalah SMS. Ini 

adalah teknologi yang memungkinkan orang untuk mendapatkan atau 

mengirimkan informasi kapanpun dan dimanapun diperlukan, dengan cara yang 

mudah. Dengan SMS, kita dengan cepat & mudah dapat memperoleh informasi 

akademik yang kita inginkan kapan saja dan di mana saja aplikasi ini dibuat 

dengan tujuan untuk mempercepat dan memudahkan dalam memperoleh 

informasi akademik yang anda inginkan setiap saat dan dimana saja.  

 

Aplikasi ini mengambil beraksi setelah menerima pesan SMS melalui ponsel 

sebagai media. Setelah diproses oleh komputer, hasilnya akan dikirim kembali ke 

pengirim permintaan, juga melalui ponsel. Selain itu ada sistem broadcast yang 

berfungsi untuk menyampaikan pengumuman massal atau informasi. Broadcast 

adalah fasilitas yang hanya dapat digunakan oleh akademik. 

 

Kunci : SMS, Handphone, AT Command. 
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Daftar Simbol Activity Diagram 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1  

 

Initial Titik awal, untuk memulai suatu 

aktivitas. 

2  

 

 

Final Titik akhir, untuk mengakhiri 

aktivitas 

3  

 

 

Activity Menandakan sebuah aktivitas 

4  

 

 

Action  

5  

 

 

Decision Pilihan untuk mengambil keputusan 

6  

 

Fork/Join Di gunakan untuk menunjukkan 

kegiatan 

yang dilakukan secara paralel atau 

untuk 

menggabungkan dua kegiatan paralel 

menjadi satu. 
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Daftar Simbol Use Case Diagram 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1 

 

 
Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran 

yang pengguna mainkan ketika 

berinteraksi dengan use case. 

2 

 

Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen  mandiri 

(independent) akan mempengaruhi 

elemen yang bergantung padanya 

elemen yang tidak mandiri 

(independent). 

3 
 Generalizatio

n 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada di 

atasnya objek induk (ancestor). 

4 
 

Include 
Menspesifikasikan bahwa use case 

sumber secara eksplisit. 

5 
 

Extend 

Menspesifikasikan bahwa use case 

target memperluas perilaku dari use 

case sumber pada suatu titik yang 

diberikan. 

6  Association 
Apa yang menghubungkan antara 

objek satu dengan objek lainnya. 

7 

 

 

 

System 

Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem secara terbatas. 

 

8 
 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu aktor 
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9 
 

Collaboration 

Interaksi aturan-aturan dan elemen 

lain yang bekerja sama untuk 

menyediakan prilaku yang lebih 

besar dari jumlah dan elemen-

elemennya (sinergi). 

10 
 

Note 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu 

sumber daya komputasi 

 

Daftar Simbol Sequence Diagram 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1  

 

 

Object 

(Partisi pan) 

Object atau bi asa juga disebut 

partisipan merupakan instance 

dari sebuah class dan di tuliskan 

tersusun secara hori zontal. Di 

gambarkan sebagai sebuah class 

(kotak) dengan nama objek 

didalamnya yang diawali 

dengan sebuah titik koma. 

2 

 

Actor Actor j uga dapat 

berkomunikasi dengan 

object, maka actor juga dapat di 

urutkan 

sebagai kol om. 

3 

 

Lifeline Lifeline mengindikasikan 

keberadaan 

sebuah object dalam basis 

waktu. Notasi 

untuk Lifeline adal ah garis 

putus-putus 
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vert i kal yang di tari k dari 

sebuah obj ek. 

4  

 

Activation Activation dinotasi kan sebagai 

sebuah kotak segi empat yang 

di gambar pada sebuah lifeline. 

Activation mengindikasikan 

sebuah objek yang akan 

melakukan sebuah aksi . 

5  

 

Boundary Boundary terl etak di antara 

sistem 

dengan dunia sekelilingnya. 

Semua 

form, laporan-laporan, antar 

muka ke perangkat keras sepert 

i printer atau scanner dan antar 

muka ke sistem lainnya adalah 

termasuk dalam kategori . 

6 

 

Control Control berhubungan dengan 

fungsi onali tas seperti 

pemanfaatan sumber daya, 

pemrosesan terdistribusi, atau 

penanganan kesalahan. 

7 

 

Entity Entity di gunakan menangani 

informasi yang mungkin akan 

disimpan secara permanen. 

Entity bisa juga merupakan 

sebuah tabel pada struktur basis 

data. 

8 

 

Massage Message, di gambarkan dengan 

anak panah hori zontal antara 
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Activation. Message 

mengindikasikan komunikasi 

antara object-object. 

9 

 

Self -Message Self -message atau panggilan 

mandir i mengindikasikan 

komunikasi kembali kedal am 

sebuah objek itu sendiri. 

10 

 

Loop Operator l oop adalah fragmen 

yang 

dapat mengeksekusi berulang 

kali dan penjaga menunjukkan 

dasari terasi . 

 

 

NO GAMBAR NAMA KETERANGAN 

1  Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku 

dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek 

induk (ancestor). 

2 
 

Nary 

Association 

Upaya untuk menghindari 

asosiasi dengan lebih dari 2 

objek. 

 

3 
 

Class 

Himpunan dari objek-objek 

yang berbagi atribut serta 

operasi yang sama. 

4 
 

Collaboration 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi 

yang ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 
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terukur bagi suatu aktor 

5 
 

Realization 

Operasi yang benar-benar 

dilakukan oleh suatu objek. 

 

6  Dependency 

Hubungan dimana perubahan 

yang terjadi pada suatu elemen 

mandiri (independent) akan 

mempegaruhi elemen yang 

bergantung padanya elemen 

yang tidak mandiri 

7  Association 

Apa yang menghubungkan 

antara objek satu dengan objek 

lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini kebutuhan akan informasi yang cepat sangatlah penting, 

terutama dengan perkembangan teknologi informasi pada segala bidang maka 

penggunaan teknologi dalam mengolah suatu informasi sangatlah mutlak. Salah 

satu bidang yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi 

adalah bidang pendidikan. Saat ini lembaga yang berperan penting dalam 

pengembangan pendidikan di bumi nusantara ini adalah sekolah baik sekolah 

negeri maupun sekolah swasta.  

Semakin pesatnya kemajuan teknologi, informasi tidak hanya dapat 

diakses melalui website yang memanfaatkan teknologi internet. Ditinjau dari pola 

kehidupan masyarakat indonesia yang semakin maju, maka saat ini dapat 

dipastikan bahwa hampir semua orang sudah memanfaatkan teknologi selular. 

Dan layanan SMS sebagai salah satu layanan selular yang paling populer serta 

diminati karena penggunaannya yang mudah serta biayanya yang sangat murah.  

Kini berbagai macam aplikasi dari SMS untuk akses data telah 

diperkenalkan seiring berkembangnya teknologi. Dengan adanya aplikasi-aplikasi 

dari SMS untuk pengaksesan data,  maka SMS ini dapat pula digunakan untuk 

pengaksesan data informasi pendidikan sebuah sekolah. SMK Yapentob Toboali 

merupakan salah satu contoh lembaga pendidikan sekolah menengah kejuruan 

yang bertujuan menyiapkan tamatan untuk memasuki lapangan kerja serta dapat 

mengembangkan sikap profesional dan mampu memilih dan mengembangkan 

karir sesuai dengan bidang keahliannya serta unggul dalam prestasi berdasarkan 

iman dan takwa. Keunggulan disini harus juga diikuti oleh kemudahan dalam 

memberikan informasi mengenai peserta didiknya secara khusus dan semua 

kegiatan sekolah pada umumnya.  

SMK Yapntob Toboali sendiri telah memiliki aplikasi informasi sekolah 

berbasis Web yang berisi informasi seputar sekolah seperti identitas sekolah, visi 

misi dan tujuan, serta informasi lainnya yang hanya bertujuan untuk 
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memperkenalkan kepada masyarakat tentang profil SMK Yapentob Toboali. 

Sedangkan untuk informasi data akademik siswa masih terbilang manual. Sebagai 

contoh dalam penyimpanan pengolahan data nilai belum menggunakan sarana 

aplikasi Database Management Sistem (DBMS). Penggunaan aplikasi DBMS ini 

sangat penting agar data tidak berulang dan proses pengolahan data nilai bisa 

lebih cepat. Menyadari akan semua ini, timbul inisiatif untuk berpartisipasi aktif 

dalam membangun suatu sistem informasi akademik sekolah berbasis SMS 

dengan melakukan penelitian pada SMK Yapentob Toboali.  

Dengan adanya sistem baru yang terkomputerisasi, diharapkan dapat 

memudahkan manajemen sekolah mengelola informasi sekolah terutama 

informasi akademik. Dengan adanya konsep ini, siswa dan orang tua dapat 

mengakses informasi dari sekolah dimanapun dan kapanpun. Selain itu juga 

diharapkan sistem ini dapat memajukan media informasi dan proses belajar 

mengajar di SMK Yapentob Toboali. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan 

perancangan sistem informasi akademik pada SMK Yapentob Toboali, untuk 

membantu pendataan secara komputerisasi yang lebih efektif, efisien dan 

menghemat waktu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah melihat latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka 

timbul rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :  

a. Bagaimana membangun aplikasi penyajian informasi berbasis sms gateway. 

b. Data apa saja yang akan disajikan dalam aplikasi ini. 

c. Informasi apa saja yang akan disajikan dalam aplikasi ini. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat diatas, dapat dirumuskan 

tujuan yang ingin dicapai, yaitu merancang dan membuat aplikasi informasi 

akademik yang dapat diakses melalui handphone dengan menggunakan fasilitas 

SMS (Short Message Service).  
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Manfaat yang diharapkan dari skripsi ini adalah : 

a. Memudahkan para siswa dalam mengakses informasi akademik kapan dan 

dimana saja tanpa harus pergi ke sekolah. 

b. Membantu sekolah dalam menyampaikan informasi akademik maupun non 

akademik kepada siswa maupun orangtua siswa. 

c. Aplikasi ini dibuat untuk membantu orang tua dalam memantau 

perkembangan anaknya di sekolah. 

d. Aplikasi ini dibuat untuk memajukan kinerja suatu sekolah. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk menghindari penyimpangan pembahasan dari tujuan penulisan 

skripsi, maka berikut  adalah beberapa batasan yang perlu dibuat yaitu:  

a. Informasi akademik berbasis sms gateway ini hanya memberikan informasi 

seputar absensi siswa, nilai – nilai siswa dan seputar informasi akademik 

kepada siswa dan orangtua siswa. 

b. Informasi akademik ini hanya bisa diakses oleh siswa maupun orangtua siswa 

yang telah terdaftar dalam database. 

c. Perangkat lunak yang digunakan dalam membangun aplikasi ini di antaranya: 

1) Sistem dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

2) Database Management System yang digunakan adalah MySQL. 

3) Service SMS Gateway menggunakan Gammu sebagai penghubung 

modem dengan komputer. 

4) Adobe Dreamweaver CS6 sebagai software yang dipakai untuk merancang 

website.  

5) Xammp sebagai 1.7.3 sebagai local server. 

6) Browser (Mozila Firefox,dll), sebagai aplikasi untuk menjalankan program 

sms gateway. 

d. Perangkat keras yang digunakan adalah modem serta satu unit laptop. 
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1.5 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: 

1.5.1 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dengan metode sebagai 

berikut: 

a. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dari pihak yang masih 

berhubungan/memiliki sangkutan dengan pihak instansi dengan proses 

penelitian. 

b. Observasi  

Metode ini dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung di SMK 

Yapentob Toboali dan dengan pengamatan secara langsung tersebut dapat 

diperoleh data-data yang dibutuhkan sesuai dengan judul penelitian.  

c. Studi literatur  

yaitu dengan melakukan telaah pada buku dan informasi melalui internet 

mengenai sms gateway. 

 

1.5.2 Analisa Sistem 

Merupakan tahapan analisa sistem yang berjalan di SMK Yapentob 

Toboali dengan menggunakan : 

a. 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 diagram juga dapat 

menggambarkan proses pararel yang mungkin terjadi beberapa eksekusi. 

b. Analisa Masukan 

Pada SMK Yapentob Toboali 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.  
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c. 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. 

d. Use Case 

Use case adalah rangkaian/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/ things 

dalam sebuah model serta di realisasikan oleh sebuah collaboration. 

Umumnya use case digambarkan dengan sebuah elips dengan garis yang 

solid, biasanya mengandung nama. Use case menggambarkan proses system 

(kebutuhan system dari sudut pandang user). 

e. Deskripsi Use Case 

Use case diagram adalah gambaran graphical dari beberapa atau semua actor, 

use case, dan interaksi diantara komponen-komponen tersebut yang 

memperkenalkan suatu sitem yang akan dibangun. Use case diagram 

menjelaskan manfaat suatu sistem jika dilihat menurut pandangan diluar 

sistem.  

 

1.5.3 Perancangan Sistem 

Tahap ini merupakan tahap dimana tahap perancangan dilaksanankan 

menggunakan : 

a. 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. 

b. Transformasi ERD ke bentuk LRS 

Transformasi diagram ERD ke LRS merupakan suatu kegiatan untuk 

membentuk data-data dari diagram hubungan entitas ke suatu LRS. 
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c. LRS (Logical Record Structure) 

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

terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. 

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. Rancangan Layar 

Rancangan layar merupakan rancangan tampilan yang berfungsi sebagai antar 

muka antara pengguna dengan aplikasi. 

g. Sequence 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. 

 

1.5.4 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem adalah tahapan pembuatan sekaligus pemasangan 

sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai. 

 

1.5.5 Pengujian Sistem 

Pengujian terhadap sistem yang akan digunakan guna menjadi sistem 

yang handal di lakukan dengan metodologi Blackbox. 
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1.5.6 Pemeliharaan Sistem 

Pada tahap ini sistem akan di lakukan pemeliharan seperti perbaikan 

sistem, penyesuain sistem terhadap lingkungan ataupun penambahan fitur 

baru yang dibutuhkan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai 

berikut: 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan 

dari skripsi.  

 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai berbagai landasan teori yang digunakan, disesuaikan 

dengan permasalahan yang dihadapi. 

 

Bab III Pemodelan Proyek 

Bab ini berisi penjelasan mengenai Objective proyek, identifikasi stakeholder, 

identifikasi deliveriables, penjadwalan proyek, rancangan anggaran, dan struktur 

tim proyek 

Bab IV Analisa Masalah dan Perancangan 

Bab ini membahas mengenai analisa masalah, perancangan sistem, implementasi, 

basis data, kelebihan dan kekurangan serta uji coba aplikasi. 

 

Bab V Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, sehingga dari kesimpulan 

tersebut penulis mencoba memberi saran yang berguna untuk melengkapi dan 

menyempurnakan pengembangan ini untuk masa sistem yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 SMS (Short Message) 

Short Message Service merupakan salah satu fitur dari GSM yang 

dikembangkan dan distandarisasi oleh ETSI. Pada saat kita mengirim pesan SMS 

dari handphone,maka pesan SMS tersebut tidak langsung dikirim ke handphone 

tujuan,akan tetapi terlebih dahulu dikirim ke SMS Center (SMSC) dengan prinsip 

Store and forward,setelah itu baru dikirimkan ke handphone yang dituju. (Wahana 

Komputer 12) 

 

2.1.1 Cara kerja SMS 

Melalui keberadaan SMSC, kita dapt mengetahui status dari SMS yang 

dikirim, apakah telah sampai atau gagal diterima oleh handphone tujuan.Apabila 

handphone tujuan dalam keadaan aktif dan menerima SMS yang dikirim, ia akan 

kembali pesan konfirmsi ke SMSC yang menyatakan SMS telah diterima. 

Kemudian SMSC mengirimkan kembali status tersebut kepada pengirim. Tetapi 

jika handphone tujuan dalam keadaan mati atau diluar jangkauan, SMS yang 

dikirimkan akan disimpan pada SMSC sampai periode validitas terpenuhi, jika 

periode validitas terlewati maka SMS itu akan dihapus dari SMS dan tidak 

dikirimkan ke handphone tujuan. Di samping itu, SMSC juga akan mengirimkan 

pesan informasi ke nomor pengirim yang menyatakan pesan yang dikirim belum 

diterima atau gagal. (Wahana Komputer 12) 

 Pesan SMS ditetapkan oleh ETSI (European Telecommunication 

Standards Institute) sebagai dokumen pada GSM 03.40 dan GSM 03.38 yang bisa 

berisi text sampai di atas 160 karakter (standar karakter umumnya 160) dimana 

masing-masing karakter dihitung dengan nilai 7 bit.  
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 Selain yang 7-bit, ada juga pesan SMS dengan nilai 8-bit tetapi karakter 

dibataskan pada 140 dan digunakan untuk gambar dan ringtone. Pesan SMS 16-bit 

memiliki maksimal karakter sejumlah 70 yang digunakan untuk 'Flash SMS' . 

 

2.1.2 PDU (Protocol Description Unit) Format 

 Ada 2 cara untuk mengirim dan menerima pesan SMS, yaitu  Text mode 

dan PDU mode. Menerima pesan dalam bentuk mode PDU berisi PDU string 

yang tidak hanya berisi pesan saja tetapi juga berisi mengenai pengirim pesan 

seperti SMS Service Centre, waktu penerimaan pesan, dan lain sebagainya. 

 

2.2  Telepon Genggam 

 Telepon seluler (ponsel) atau telepon genggam (telgam) atau handphone 

(HP) atau disebut pula adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang 

mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional  perlu 

disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel (nirkabel; wireless). 

Saat ini Indonesia mempunyai dua jaringan telepon nirkabel yaitu sistem GSM 

(Global System for Mobile Telecommunications) dan sistem CDMA (Code 

Division Multiple Access).  

a.  Sejarah Telepon Gengam 

 Penemu sistem telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, 

seorang karyawan Motorola pada tanggal 03 April 1973, walaupun banyak 

disebut-sebut penemu telepon genggam adalah sebuah tim dari salah satu divisi 

Motorola (divisi tempat Cooper bekerja) dengan model pertama adalah 

DynaTAC. Ide yang dicetuskan oleh Cooper adalah sebuah alat komunikasi yang 

kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. 

 Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan 

semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk 

pertama kalinya. Namun akhirnya sebuah telepon genggam pertama berhasil 

diselesaikan dengan total bobot seberat dua kilogram. Untuk memproduksinya, 

Motorola membutuhkan biaya setara dengan US$1 juta. “Pada tahun 1983, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabel
http://id.wikipedia.org/wiki/GSM
http://id.wikipedia.org/wiki/CDMA
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Cooper&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/03_April
http://id.wikipedia.org/wiki/1973
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telepon genggam portabel berharga US$4 ribu (Rp36 juta) setara dengan US$10 

ribu (Rp90 juta). 

 Setelah berhasil memproduksi telepon genggam, tantangan terbesar 

berikutnya adalah mengadaptasi infrastruktur untuk mendukung sistem 

komunikasi telepon genggam tersebut dengan menciptakan sistem jaringan yang 

hanya membutuhkan 3 MHz spektrum, setara dengan lima channel TV yang 

tersalur ke seluruh dunia. 

 

b. Fungsi dan Fitur 

 Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, 

ponsel umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan 

singkat (short message service, SMS). Ada pula penyedia jasa telepon genggam di 

beberapa negara yang menyediakan layanan generasi ketiga (3G) dengan 

menambahkan jasa videophone, sebagai alat pembayaran, maupun untuk televisi 

online di telepon genggam mereka. Sekarang, telepon genggam menjadi gadget 

yang multifungsi. Mengikuti perkembangan teknologi digital, kini ponsel juga 

dilengkapi dengan berbagai pilihan fitur, seperti bisa menangkap siaran radio dan 

televisi, perangkat lunak pemutar audio (MP3) dan video, kamera digital, game, 

dan layanan internet (WAP, GPRS, 3G). Selain fitur-fitur tersebut, ponsel 

sekarang sudah ditanamkan fitur komputer. Jadi di ponsel tersebut, orang bisa 

mengubah fungsi ponsel tersebut menjadi mini komputer. Di dunia bisnis, fitur ini 

sangat membantu bagi para pebisnis untuk melakukan semua pekerjaan di satu 

tempat dan membuat pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu yang singkat. 

(www3) 

 

2.3 GSM (Global System for Mobile) 

 Global System for Mobile Communication (GSM mulanya singkatan dari 

Groupe Spécial Mobile) adalah sebuah teknologi komunikasi selular yang bersifat 

digital. Teknologi GSM banyak diterapkan pada komunikasi bergerak, khususnya 

telepon genggam. Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman 

sinyal yang dibagi berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim 

http://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_pesan_singkat
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon
http://id.wikipedia.org/wiki/Videophone
http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi
http://id.wikipedia.org/wiki/MP3
http://id.wikipedia.org/wiki/Video
http://id.wikipedia.org/wiki/Kamera_digital
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/WAP
http://id.wikipedia.org/wiki/GPRS
http://id.wikipedia.org/wiki/3G
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Digital
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komunikasi_bergerak&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam
http://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_mikro
http://id.wikipedia.org/wiki/Sinyal
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
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akan sampai pada tujuan. GSM dijadikan standar global untuk komunikasi selular 

sekaligus sebagai teknologi selular yang paling banyak digunakan orang di 

seluruh dunia. 

a. Teknologi GSM 

 Secara teknis, istilah GSM mengacu pada generasi kedua (2G) jaringan 

suara yang beroperasi berdasarkan kombinasi dari time division multiple access 

(TDMA) dan rekuensi division multiple access (FDMA).TDMA membagi kanal 

frekuensi yang digunakan telepon menjadi bits waktu individual yang ditujukan 

untuk setiap pengguna. FDMA membagi pita frekuensi menjadi beberapa bagian 

dan mengirimkan satu bagian ke setiap menara ponsel.Menara seluler biasanya 

terpisah cukup jauh sehingga meskipun menggunakan frekuensi yang sama, tidak 

akan terjadi tumpang tindih pada daerah cakupannya.Istilah “GSM” juga 

digunakan untuk merujuk kepada teknologi 3G yang diimplemetasikan oleh 

perusahaan telekomunikasi yang sama dan menggunakan jaringan dasar yang 

sama pula. 

b. Sim card 

  Ponsel GSM menggunakan SIM card (kartu SIM) yang berwujud kartu 

kecil yang memiliki sirkuit tertanam yang menyimpan data pribadi, nomor telepon 

pengguna, informasi akun, dan kontak.Ketika pengguna berganti ponsel, semua 

data tersebut akan tetap tersimpan dalam SIM card. 

 

c. Informasi Transfer Data 

 Sistem 2G memiliki kecepatan transmisi data hingga 14,4 kilobit per 

detik (kbps). Sedangkan sistem 3G yang dirancang khusus untuk mobile internet 

dan video, dapat mentransfer data jauh lebih cepat.Tergantung pada interface, 

kecepatan teoritis download jaringan 3G berkisar antara 2 megabit per detik 

(Mbps) hingga 56 Mbps. 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Global&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Selular&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Dunia
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d. Frekuensi 

 Rentang frekuensi yang digunakan oleh ponsel GSM bervariasi di tiap 

negara.Sebagai contoh, di Eropa, jaringan GSM 2G beroperasi di kisaran 

frekuensi 900 MHz dan 1.800 MHz, sedangkan jaringan 3G menggunakan 

frekuensi 2.100 MHz.Amerika Serikat beroperasi pada frekuensi di kisaran 

850MHz dan 1.900 MHz.Banyak negara lain, termasuk Australia dan beberapa 

tempat di Amerika Selatan, menggunakan rentang frekuensi 850 MHz. (www4) 

 

2.4 Modem 

Modem berasal dari singkatan Modulator Demodulator. Modulator 

merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa 

(carrier) dan siap untuk dikirimkan, sedangkan Demodulator adalah bagian yang 

memisahkan sinyal informasi (yang berisi data atau pesan) dari sinyal pembawa 

yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Modem 

merupakan penggabungan kedua-duanya, artinya modem adalah alat komunikasi 

dua arah. Setiap perangkat komunikasi jarak jauh dua-arah umumnya 

menggunakan bagian yang disebut "modem", seperti VSAT, Microwave Radio, 

dan lain sebagainya, namun umumnya istilah modem lebih dikenal sebagai 

Perangkat keras yang sering digunakan untuk komunikasi pada komputer. 

Data dari komputer yang berbentuk sinyal digital diberikan kepada 

modem untuk diubah menjadi sinyal analog, ketika modem menerima data dari 

luar berupa sinyal analog, modem mengubahnya kembali ke sinyal digital supaya 

dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Sinyal analog tersebut dapat dikirimkan 

melalui beberapa media telekomunikasi seperti telepon dan radio. 

Setibanya di modem tujuan, sinyal analog tersebut diubah menjadi sinyal 

digital kembali dan dikirimkan kepada komputer. Terdapat dua jenis modem 

secara fisiknya, yaitu modem eksternal dan modem internal. 

 

2.5 SMS Gateway 

 SMS gateway adalah sebuah aplikasi yang merubah proses SMS dari 

Mobile-Equipmentke PC/ Laptop, SMS seperti layaknya fitur di telepon seluler, 
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tetapi ada perbedaan dari segi fitur, dan fungsi yang  bias di buat berdasarkan 

kebutuhan bisnis. Dengan adanya software SMS Gateway dapat mengatur SMS 

lewat PC atau Laptop dengan mudah dan cepat. Seperti mengatur kontak dengan 

excel atau notepad, mengatur SMS keluar, mengirim SMS perkelompok, 

mengirim SMS khusus pelanggan, membuat SMS dengan jawaban otomatis yang 

bias diatur isi SMSnya contoh SMS registrasi  ketika seorang registrasi maka 

mendapat suatu jawaban secara otomatis, mengecek data via SMS dengan format 

tertentu contohnya nilai, absensi, dll. 

a. Kemampuan SMS Gateway 

SMS Gateway menjadi alternatif panting dalam penyebaran informasi   

dengan alasan: 

1) Memperbesar skala aplikasi teknologi informasi dengan menggunakan 

komunikasi SMS interaktif. 

2) Menyediakan aplikasi kolaborasi komunikasi berbasis SMS. 

3) Menjangkau konsumen maupun pengguna jasa layanan institusi  secara 

mudah menggunakan komunikasi SMS interaktif. 

b. Cara Kerja SMS Gateway 

Mekanisme kerja pengiriman SMS dibagi menjadi 3 bagian yaitu: 

1) Intra-operator SMS: pengiriman SMS dalam satu operator. SMS yang 

dikirimkan oleh pengirim akan terlebih dahulu masuk ke SMSC operator 

nomor pengirim, kemudian SMSC akan mengirimkan ke nomor yang 

dituju secara langsung. Penerima kemudian akan mengirimkan delivery 

report yang menyatakan bahwa SMS telah diterima ke SMSC. SMSC 

kemudian meneruskan report  tersebut ke nomor pengirim SMS, disertai 

status proses pengiriman SMS tersebut. 

2) Inter-operator SMS: pengiriman SMS antar operator yang  berbeda. Yang 

membedakan adalah mekanisme ini terdapat dua SMSC yaitu SMSC 

pengirim dan SMSC penerima. SMS yang dikirim akan masuk ke SMSC 

pengirim dan diteruskan ke SMSC  penerima, setelah itu SMS dikirimkan 

ke telepon seluler tujuan. Demikian juga dengan delivery report  akan 

diterima terlebih dahulu oleh SMSC penerima, kemudian diteruskan ke 

SMSC  pengirim SMS. Komunikasi antar SMSC dapat berjalan jika telah 
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terdapat kesepakatan kerja sama antaroperator tersebut, jika tidak terdapat 

kesepatakan akan menyebabkan SMS yang dikirim dengan nomor tujuan 

dengan operator berbeda tidak akan sampai pada nomor tujuan yang 

dituju. 

3) SMS Internasional: pengirim SMS dari operator suatu negara ke Negara 

lain. SMS internasional pada hakekatnya sama dengan mekanisme inter-

operator, yang membedakan hanya pada SMSC nomor penerima adalah 

SMSC operator luar negeri dan perlu  pembambahan kode negara pada 

nomor tujuan penerima SMS. 

c. Kebutuhan Perangkat Keras 

 Untuk kebutuhan SMS Gateway tidak terlalu belebihan dan  juga 

fleksibel karena bisa dibuat dengan PC maupun Notebook. Yang mutlak 

dibutuhkan adalah sebuah komputer, sebuah ponsel dengan kabel data (Kabel 

berantarmuka serial yang dapat menghubungi ponsel dengan PC) atau dapat 

munggunakan InfraRed dan piranti lunak sebagai SMS Gateway. Untuk 

menggunakan Infra Red anda membutuhkan sebuah  ponsel yang juga 

memiliki fasilitas tersebut, tapi tidak dianjurkan untuk kebutuhan SMS 

gateway karena komunikasi dengan InfraRed tidak terlalu baik. 

d. Kebutuhan Perangkat Lunak Minimal  

1) Windows (xp 32, vista 32, seven 32) Linux Redhat versi 7.2. 

2) MySQL Ver. 5.1.37 sebagai database. 

3) Gammu sebagai sms gateway. (www3) 

 

2.6  Pengertian Analisa Sistem 

 Analisa Sistem yaitu penguraian dari sistem informasi yang utuh kedalam 

bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mendefinisikan, mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang 

terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan suatu 

upaya perbaikan-perbaikannya. 

Sistem Analis, yaitu orang yang menganalisa sistem dengan mempelajari 

Masalah-masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan-kebutuhan pemakai 
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serta mengidentifikasikan pemecahan yang beralasan (lebih memahami aspek-

aspek bisnis dan teknologi komputer). Programmer, yaitu orang yang menulis 

kode program untuk suatu aplikasi tertentu berdasarkan rancangan yang dibuat 

oleh sistem analis (lebih memahami teknologi komputer). 

 

2.6.1 Activity Diagram   

 Activity Diagram mengambarkan berbagai aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, mulai dari titik awal, melalui kondisi (decision) yang mungkin 

terjadi, kemudian sampai titik akhir.Diagram ini juga mampu menggambarkan 

proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Diagram ini tidak 

menggambarkan perilaku / proses internal sebuah sistem maupun interaksi antar-

subsistem, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas 

secara umum (global). 

Diagram ini dilambangkan dengan segi empat dengan sudut membulat 

(lebih bulat dari statechart) untuk menggambarkan aktivitas, dan memiliki kondisi 

(decision) yang digunakan untuk mengambil keputusan/percabangan. Untuk 

mengilustrasikan proses-proses parallel digunakan titik sinkronisasi, yang dapat 

berupa titik,garis horizontal atau vertical. Struktur diagram ini mirip flowchart 

atau Data Flow Diagram pada perancangan terstruktur. Sangat bermanfaat apabila 

kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk 

membantu memahami proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat 

berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. ( Miftakhul 

Huda dan Bunafit Komputer 142) 

Berikut ini adalah simbol-simbol yang sering digunakan dalam pembuatan activity 

diagram :  

a. Start state (initial node), dimana diletakan pada pojok kiri atas 

 
Simbol Start Point 

 

b. End State, akhir dari aktifitas 
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Simbol End Point 

 

c. Activities, dimana menggambarkan  proses bisnis dan dikenal sebagai activity 

state digambarkan dalam bentuk.  

 

 

Simbol Activities State 

d. State Condition adalah Simbol yang menerangkan kondisi proses yang sedang 

berlangsung. 

 

  

Simbol State Condition 

e. State Transitions adalah Simbol yang menggambarkan perubahan dari state 

satu ke state lainnya. 

   

State Transitions 

 

Jenis- jenis Activity antara lain : 

1. Black Hole Activities 

Ada masukan dan tidak ada keluaran, biasanya digunakan bila 

dikehendaki ada 1 atau lebih transitions 

 

 

Simbol Black Hole Activities 

 

2. Miracle Activities 

 

 

Sinbol Miracle activities 

 

3. Pararel Activities 

Suatu activity yang berjalan secara bersamaan, terdiri dari : 

 Percabangan (fork) 

Mempunyai 1 transisi masuk dan 2 atau  lebih transisi keluar. 
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Simbol fork (pencabangan) 

 

 Penggabungan (join) 

Mempunyai dua atau lebih transisi masuk dan hanya satu transisi 

keluar. 

 
Simbol Penggabungan (join) 

 

 Guard  

Adalah sebuah  kondisi bena sewaktu  melewati sebuah transisi. 

Digambarkan dengan diletakan diantara  [ ] Tanda  [ otherwise] 

quard untuk menangkap suatu kondisi yang belum terdeteksi. 

Setiap transisi dari / ke decision point harus mempunyai quard 

yang harus konsisten dengan  lengkap serta tidak overlap. 

 

[ ] 

Simbol Guard 

 

 

2.6.2 Analisa Masukan 

 Analisa dokumen masukan merupakan anlisa dokumen yang dipakai 

sebagai sumber data ataupun dokumen yang digunakan sebagai masukan dalam 

sistem. 

a. Nama dokumen Masukan 

b. Fungsi 

c. Media 

d. Distribusi 

e. Rangkap 

f. Frekuensi 

g. Format dokumen ( lampiran ) 

h. Keterangan 
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2.6.3 Analisa Keluaran 

 Analisa dokumen keluaran merupakan analisa dokumen yang dihasilkan 

oleh sistem yang sedang berjalan. 

a. Nama dokumen Masukan 

b. Fungsi 

c. Media 

d. Distribusi 

e. Rangkap 

f. Frekuensi 

g. Format dokumen ( lampiran ) 

h. Keterangan 

 

2.6.4 Use Case Diagram 

 Use case adalah abstraksi dari interaksi antara system dan actor. Use case 

bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem 

dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. 

Use case merupakan konstruksi untuk mendeskripsikan bagaimana sistem akan 

terlihat di mata user. Sedangkan use case diagrammemfasilitasi komunikasi 

diantara analis dan pengguna serta antara analis dan client. 

Diagram Use Case berguna dalam tiga hal :  

a. Menjelaskan fasilitas yang ada 

Use Case baru selalu menghasilkan fasilitas baru ketika sistem di analisa, dan 

design menjadi lebih jelas.  

b. Komunikasi dengan klien 

Penggunaan notasi dan simbol dalam diagram Use Case membuat 

pengembang lebih mudah berkomunikasi dengan klien- kliennya 

c. Membuat test dari kasus-kasus secara umum 

Kumpulan dari kejadian-kejadian untuk Use Case bisa dilakukan test kasus 

layak untuk kejadian- kejadian tersebut. (www2). 
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Use case diagram terdiri dari : 

1. Use case 

 Use case diagram adalah deskripsi fungsi dari sebuah sistem dari prespektif 

pengguna. Use case dibuat berdasarkan keperluan actor. Use case diberi nama 

yang menyatakan apa hal yang dicapai dari hasil interaksi dengan aktor. Use case 

dinotasikan dengan gambar elips mendatar, dengan nama yang biasanya 

menggunakan kata kerja, boleh terdiri dari beberapa kata dan tidak boleh kembar 

use case yang memiliki nama yang sama. 

 

 

Simbol Use Case 

 

2. Actor 

 Actor menggambarkan orang, sistem atau entitas eksternal yang menyediakan 

atau menerima informasi dari sistem. Actor menggambarkan sebuah tugas/peran 

bukan posisi sebuah jabatan yang  menginput atau menerima informasi dari 

sistem. Seorang actor secara khusus memicu sistem. Tidak boleh ada komunikasi 

langsung antar actor, sebuah actor jangan digambarkan ditengah-tengah use case. 

Letakkan actor utama pad pojok kiri atas dari diagram. 

Actor dilukiskan dengan peran yang mereka mainkan dalam use case. 

Seorang actor secara khusus memicu sistem dengan input atau masukan kejadian, 

atau menerima suatu sistem. 

     

 

Simbol Actor 

 

3 Associations 

 Associations bukan menggambarkan aliran data/informasi tetapi digunakan 

untuk menggambarkan bagaimana actor terlibat dalam use case. Associations 

digambarkan dengan sebuah garis atau panah terbuka pada salah satu ujungnya 

yang menunjukan arah relasi. 
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Simbol Associations 

 

2.6.5. Diskripsi Use Case 

 Setiap use case harus dijelaskan alur prosesnya melalui sebuah deskripsi 

use case (use case description) atau scenario use case. 

Deskripsi use case berisikan : 

a. Nama use case yaitu penamaan use case yang menggunakan kata kerja. 

b. Deskripsi yaitu penjelasan mengenai tujuan use case dan nilai yang akan 

didapatkan oleh aktor. 

c. Kondisi sebelum (pre-condition) yaitu kondisi-kondisi yang perlu ada 

sebelum use case dilakukan. 

d. Kondisi sesudah (post-condition) yaitu kondisi-kondisi yang sudah dipenuhi 

ketika use case sudah dilaksanakan. 

e. Alur dasar (basic flow) yaitu alur yang menceritakan jika semua aksi yang 

dilakukan adalah benar atau proses yang harus terjadi. 

f. Alur alternative (alternative flow) yaitu alur yang menceritakan aksi 

alternative, yang berbeda dari alur dasar. 

 

2.7  Perancangan Sistem 

Untuk memudahkan dan mengikuti langkah-langkah dalam pembuatan 

sistem harus membuat deskripsi tentang sistem yang dibuat. Deskripsi ini 

kemudian akan menjadi bahan diskusi antara perancang sistem dan pengguna 

sistem. Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk merancang kebutuhan 

sistem yang diinginkan oleh pemakai serta membuat ganbaran yang jelas.  

Langkah-langkah perancangan sistem adalah sebagai berikut :  

a. Megadakan survei untuk mengetahui kebutuhan pemakai. 

b. Membuat deskripsi kebutuhan sistem. 

c. Merancang desain yang mengimplementasikan model yang 

diinginkan  pemakai. 

d. Melakukan implementasi dengan mempresentasikan desain kedalam program. 
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e. Mengadakan uji coba yaitu menguji seluruh spesifikasi yang terstruktur. 

f. Melakukan instalansi yaitu, pemasangan perangkat sistem 

 

2.7.1 Rancangan Basis Data 

  Database (Basis Data) terdiri dari dua kata yaitu „basis‟ dan „data‟. Basis 

data dapat diartikan sebagai markas atau gudang tempat bersarang / berkumpul. 

Sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek  

seperti manusia (pegawai, penduduk, penjual) barang, hewan, peristiwa, konsep, 

keadaan, dn sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, 

gambar, bunyi atau kombinasi. Basis Data merupakan sekumpulan file / tabel 

yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. 

  Dalam satu file terdapat record - record yang sejenis, sama besar, sama 

bentuk yang merupakan satu kumpulan entity yang beragam. Satu record terdiri 

dari field-field yang saling berhubungan untuk menunjukan bahwa field tersebut 

dalam satu pengertian yang lengkap. Adapun hirarki data sebagai berikut : 

 

Database : Kumpulan dari beberapa file data yang saling berhubungan satu  

   dengan lainnya,   

    yang tersimpan dalam perangkat keras computer dan digunakan  

   perangkat lunak untuk memanipulasinya.  

File  : Merupakan kumpulan dari record yang saling berkaitan dan  

   memiliki   format file yang sama atau sejenis. 

Record  : Merupakan kumpulan dari field yang mengambrkan satu unit data 

   individu tertentu. 

Field  : Merupakan atribut dari record yang menunjukan satu item dari  

   data seperti nama, nis, alamat, dan lain sebagainya. 

Byte  : Merupakan atribut dari field yang merupakan karakter yang  

   membentuk nilai dari sebuah field. 

Bit  : Merupakan bagian terkecil dari data secara keseluruhan, yaitu  

   berupa  karakter ASCII nol atau satu merupakan komponen  

   pembentuk byte  
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Bit Byte Field Record File Database

 

Gambar 2.1 Hirarki Data 

 

2.7.1.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 

  Entity Relationship Diagram merupakan suatu model data yang 

dikembangkan berdasarkan obyek. ERD digunakan untuk menjelaskan hubungan 

antar data dalam basis data kepada pemakai secara logika. ERD didasarkan pada 

suatu perpepsi bahwa real word terdiri atas obyek-obyek dasar yang mempunyai 

hubungan / kerelasian antar objek-objek dasar tersebut. ERD digambarkan 

digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. 

ERD berguna untuk memodelkan sistem yang nantinya akan dikembangkan basis 

datanya. Model ini juga membantu perancangan basis data karena model ini dapat 

menunjukan macam data yang dibutuhkan dan kerelasian antar data didalamnya. 

Bagi pemakai, model ini sangat membantu dalam hal pemahaman model sistem 

dan rancangan basis data yang dikembangkan oleh perancangan basis data. 

  

a. Komponen ERD  

 Sebuah diagram ERD tersusun atas tiga komponen, yaitu entitas, atribut, 

dan kerelasian antar entitas. Secara garis besar, entitas merupakan objek dasar 

yang terlibat dalam sistem. Atribut berperan sebagai penjelas entitas, dan 

kerelasian menunjukan hubungan yang terjadi antara 2 entitas. 

1) Entitas 

Entitas menunjukan objek-objek dasar yng berkaitan di dalam suatu 

sistem. Objek dasar dapat berupa orang, benda, atau hal yang 
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keteranganya perlu disimpan didalam basis data. Untuk mengambarkan  

entitas dilakukan dengan mengikuti aturan sebagai berikut : 

a) Entitas dinyatakan dengan simbol persegi panjang. 

b) Nama entitas dituliskan dalam simbol persegi panjang. 

c) Nama entitas berupa kata benda dan tunggal. 

d) Nama entitas sedapat mungkin menggunakan nama yang mudah 

dipahami dan dapat menyatakan makna dengan jelas. 

Berikut ini merupakan simbol dari entitas 

 

Simbol Entitas 

2) Atribut (Attribute) 

 Atribut sering pula disebut sebagai properti (property), merupakan 

keterangan-keterangan yang  terkait pada sebuah entitas yang perlu 

disimpan sebagai basis data. Atribut berfungsi sebagai  penjelas sebuah 

entitas. 

 Untuk mengambarkan atribut  dilakukan dengan mengikuti aturan sebagai 

berikut : 

a) Atribut  dinyatakan dengan simbol ellips. 

b) Nama atribut dituliskan di dalam simbol ellips. 

c) Nama atribut berupa kata benda, tunggal. 

d) Nama atribut sedapat mungkin menggunakan nama yang mudah 

dipahami dan dapat menyatakan makna dengan jelas. 

e) Atribut dihubungkan dengan entitas yang bersesuaian dengan 

menggunakan sebuah garis (seyogyanya menggunakan garis lurus, 

namun dalam kondisi yang tidak mungkin boleh tidak menggunakan 

garis lurus. 

Berikut ini merupakan simbol dari Atribut : 

 

Simbol dari Atribut 
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3) Kerelasian Antar Entitas (Relationship) 

 Kerelasian antar entitas mendefinisikan hubungan antar dua buah entitas. 

Kerelasian adalah  kejadian atau transaksi yang terjadi antara 2 buah entitas 

yang keteranganya perlu disimpan dalam basis data (sekalipun benar-benar 

terjadi) bukan termasuk kerelasian. 

Aturan penggambaran kerelasian antar entitas adalah sebagai berikut : 

a) Atribut  dinyatakan dengan simbol belah ketupat 

b) Nama atribut dituliskan di dalam simbol belah ketupat. 

c) Kerelasian menghubungkan dua entitas 

d) Nama kerelasian berupa kata kerja aktif (diawali  dengan awalan me), 

tunggal 

e) Nama kerelasian sedapat mungkin menggunakan nama yang mudah 

dipahami dan dapat menyatakan makna dengan jelas. 

Berikut ini merupakan simbol Relationship 

 

Simbol Relationship 

 

 

b. Tingkat Hubungan (Cardinality) 

 Diagram E-R juga menunjukan tingkat hubungan yang terjadi, dilihat dari 

segi kejadian atau banyak tidaknya hubungan antar entita tersebut. Ada 3 (tiga) 

macam tipe hubungan, yaitu : 

1) Satu ke satu 

Hubungan relasi satu ke satu yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A 

berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B 
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1 1

 

Cardinality one to one 

2) Satu ke banyak 

Tingkat hubungan satu kebanyak (1 : M) yaitu sama dengan banyak ke 

satu (M:1). Tergantung dari arah mana hubungan-hubungan tersebut 

dilihat. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan 

banyak entitas pada himpunan entitas B, sebaliknya setiap entitas pada 

entitas B dapat berhubungn dengan satu entitas pada himpunan entitas A. 

 

1 M

 

Cadinality one to many 

 

3) Banyak ke banyak 

Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak 

entitas pada himpunan entitas B. 

 

M M

 

Cadinlity many to many 
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c. Kelebihan dan Kelemahan ERD 

 Jika dapat diterapkan dengan benar / tepat, maka penggunaan ERD dalam 

pemodelan data akan memberikan keuntungan, bagi perancangan maupun 

pemakai antara lain: 

1) Memudahkan perancangan dalam hal menganalisis sistem yang akan 

dikembangkan. 

2) Memudahkan perancangan saat merancang basis data. 

3) Rancangan basis data yang dikembangkan berdasarkan ERD umumnya 

telah berada dalam bentuk optimal. 

4) Dalam banyak kesempatan, penggunaan simbol-simbol grafis (termasuk 

ERD) akan lebih mudah dipahami oleh para pemakai dibandingkan bentuk 

naratif. 

5) Dengan menggunakan ERD, pemakai umumnya akan mudah memahami 

sistem basis data yang dirancang oleh perancang. 

 Kelemahan ERD antara lain adalah : 

a. Kebutuhan media yang sangat luas 

b. Seringkali ERD tampil sangat ruwet. 

 

2.7.1.2. Transformasi ERD ke bentuk LRS 

   Diagram –ER (ERD) harus dikonversi ke bentuk structur record secara 

logic. Sebuah model sistem yang digambarkan dengan sebuah Diagram –ER akan 

mengikuti pola atau aturan pemodelan tertentu. Dalam kaitanya dengan 

konversnsi ke LRS, maka perubahan yang terjadi adalah mengikuti aturan-aturan 

berikut ini : 

a. Setiap entitas diubah ke bentuk kotak. 

b. Relationship cardinality 1: M disatukan dengan entitas pada sisi M. 

c. Relationship dengan cardinality M:M mementuk sebuah kotak tersendiri. 

d. Relationship dengan cardinality disatukan dengan entitas yang lebih 

membutuhkan referensi. 
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2.7.1.3. LRS (Logical Record Structure) 

  Sebuah model sistem yang digambarkan dengan sebuah Diagram ER 

akan mengikuti pola/ aturan pemodelan tertentu. Dalam kaitanya dalam konvensi 

ke LRS, maka perubahan yng terjadi adalah mengikuti aturan-aturan berikut ini : 

a. Setiap entitas akan diubah kebentuk kotak 

b. Sebuah atribut relasi disatukan dalam sebuah kotak bersama entitas jika 

hubungan yang terjadi pada diagram ER  1 : M (relasi bersatu dengan 

cardinality M) atau tingkat hubungan 1 : 1 (relasi bersatu dengan Cardinality 

yang paling membutuhkan referensi), sebuah relasi dipisah dalam sebuah 

kotak tersendiri (menjadi entitas baru) jika tingkat hubungan M : N (many to 

many) dan memiliki foreign key sebagai primary key yang diambil dari kedua 

entitas yang sebelumnya saling berhubungan. 

 

2.7.1.4. Class Diagram 

 Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstanisasi akan 

menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain 

berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan (atribut/property) suatu sistem, 

sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Class 

diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan obyek berserta 

hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain - lain. 

Class memiliki tiga area pokok, yaitu : 

1. Nama dan stereotype 

2. Atribut 

3. Metode 

Nama Class

Atribut /Property/ Data

Methode/Function/beh
 

Simbol Class Diagram 
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 Atribut adalah sebuah nilai data yang dimiliki oleh obyek sebuah kelas, 

Nama, umur, berat badan, adalah atribut dari obyek manusia atau orang. Setiap 

atribut memiliki nilai untuk obyek instance. Atribut terletak pada bagian kedua 

dari Class box. Setiap nama atribut biasanya selalu diikuti oleh opsional detail, 

seperti tipe data dan nilai defaulf. Tipe data disajikan dengan tanda sama dengan 

(=). Dalam menggambarkan Class Box, antara nama kelas dengan atribut 

dipisahkan dengan menggunakan garis. 

 Metode adalah implementasi dari sebuah operasi kedalam sebuah kelas. 

Sebagai contoh sebuah kelas : “file” mungkin mempunyai operasi print. Pada 

metode yang lain, mungkin diimplementasikan sebagai print file ASCII, print file 

binary atau print file gambar digital. Semua metode ini disajikan dalam fungsi 

tugas yang sama yaitu cetak file (printing a file). Walaupun semua metode 

disajikan dalam bentuk yang sama, akan tetapi setiap metode mungkin saja 

diimplikasikan dalam kode pemrograman yang berbeda. Atribut dan metode dapat 

memiliki salah satu sifat berikut : 

a. Private, tidak dapat dipangil dari luar class yng bersangkutan. 

b. Protected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan anak-

anak yang mewarisinya. 

c. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja. 

 

Sesuai dengan perkembangan class model, class dapat dikelompokan menjadi 

package. Kita juga dapat membuat diagram terdiri atas package. 

1. Asosiasi, yaitu hubungan statis class. Umumnya menggambarkan class yang 

memiliki atribut berupa class yang harus mengetahui eksistensi class. Panah 

navigality menunjukan arah query antara class. 

2. Agregasi yaitu hubungan yang menyatakan bagian (“terdiri atas…”). 

3. Pewarisan yaitu hubungan hirarkis antar class. Class dapat diturunkan dari 

class dan mewarisi semua atribut dan metode class asalnya dan 

menambahkan fungsionalitas baru, sehingga ia disebut anak dari class yang 

mewarisinya. 
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4. Hubungan dinamis, yaitu rangkaian pesan (message) yang dipassing dari satu 

class kepada class lain. Hubungan dinamis dapat digambarkan dengan 

menggunakan sequence diagram. 

 

2.7.1.5.  Sequence Diagram 

 Sequence diagram menjelaskan secara detil urutan proses yang 

dilakukan dalam sistem untuk mencapai tujuan dari use case. Interaksi yang 

terjadi antar class, operasi apa saja yang terlibat,urutan antar operasi, dan 

informasi yang diperlukan oleh masing- masing operasi. Sequence diagram 

berhubungan erat dengan Use Case diagram, dimana 1 Use Case akan menjadi 1 

Sequence Diagram. 

Berikut Komponen-komponen sequence diagram : 

a. Actor 

Mengambarkan seseorang atau sesuatu (seperti perangkat, sistem lain) yang 

berinteraksi dengan sistem. 

 

 
Simbol Actor Sequence Diagram 

b. Boundary 

Mengambarkan interaksi antar satu atau lebih actor dengan sistem, 

memodelkan bagian dari sistem dengan dunia luar. 

 
Simbol Boundary 

c. Control 
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Menggambarkan “perilaku mengatur”, menkoordinasikan perilaku sistem dan 

dinamika dari suatu sistem, menangani tugas utama dan mengontrol alur 

kerja suatu sistem. 

 
Simbol Control 

d. Entity 

Menggambarkan informasi yang harus disimpan oleh sistem (struktur data 

dari sebuah sistem). 

 
Simbol Entity 

e. Object Message 

Menggambarkan pesan/hubungan antar obyek yang menunjukan urutan 

kejadian yang terjadi. 

 
Simbol Object Message 

 

f. Message to Self 

Menggambarkan pesan / hubungan  obyek itu sendiri, yang menunjukan 

urutan kejadian yang terjadi. 

 
Simbol Message to self 

g. Return Message 

Menggambarkan pesan / hubungan antar obyek, yang menunjukan urutan 

kejadian yang terjadi. 
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Simbol Return Message 

h. Lifeline 

Eksekusi obyek selama sequence  (message dikirim atau diterima dan 

aktifitasnya). 

 
Simbol Lifeline 

 

 

2.7.1.6  Rancangan Layar 

 Rancangan layar program adalah desain tampilan yang berfungsi sebagai 

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

dengan user interface. Rancangan layar dibuat berdasarkan dengan 

mempertimbangkan dari sudut pandang user atau kebutuhan user. 

 

2.8. Gammu 

Gammu adalah semacam service yang disediakan untuk membangun 

aplikasi yang berbasis SMS Gateway. Setelah kita sukses membangun aplikasi 

SMS Gateway, maka kita bias membangun SMS Gateway dengan  bahasa 

pemrograman atau platform apapun, baik itu web-based dengan PHP maupun 

ASP atau apapun. Gammu berfungsi untuk menghubungkan antara computer 

dengan  ponsel. 

 Gammu bisa dikoneksikan dengan berbagai macam handphone seperti  

Nokia, Siemens, dll.  Gammu menggunakan bahasa C, dimana gammu bersifat  

open source sehingga source code  dari gammu dapat dianalisa bagaimana 
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gammu memparsing SMS atau memberi perintah kepada telpon genggam.diantara 

yang digunakan gammu antara lain : 

a.  Identify 

 Perintah ini berfungsi untuk pengidentifikasian jenis HP yang  terhubung 

ke PC. Dan juga untuk mengetahu apakah koneksi HP  dengan PC sudah 

terhubung dengan benar. Perintah yang digunkan biasanya adalah  gammu  

identify  yang di tuliskan pada  command prompt  (DOS) apabila koneksi HP dan 

PC sudah terhubung dengan benar maka akan ditampilkan manufacturer (Jenis 

HP),informasi model HP (versi HP),firmware  (system operasi), nomor serial dari 

HP yang sesuai dengan standar manufacturnya (IMEI), International Mobile 

Subscriber Identify (IMSI). 

b.  Send SMS 

 Apabila proses  indetify  sudah terkoneksi dengan benar selanjutnya yaitu 

proses untuk pengiriman SMS yang di lakukan oleh gammu adalah dengan 

menuliskan perintah pada  command prompt  (DOS) gammu  –sendsms TEXT 

Destination Number  kita dapat mengirimkan SMS ke nomer yang kita tuju. 

c.  Del SMS 

 Perintah ini berfungsi untuk menghapus semua SMS yang ada di inbox  

HP perintah yang digunkan adalah  gammu  –deleteallsms  dengan perintah itu 

maka inbox yang ada di HP akan terhapus. 

d.  Getallsms 

 Perintah ini berfungsi untuk mengetahui seluruh isi SMS yang ada pada 

HP perintah yang digunakan adalah gammu getallsms.Dari beberapa perintah 

diatas  merupakan perintah yang umum digunkan. Masih banyak perintah –

perintah   yang disediakan olehgammu. (www5) 

 

2.9. PHP (Hypertext Prepocessor) 

Gammu adalah semacam service yang disediakan untuk membangun 

aplikasi yang berbasis SMS Gateway. Setelah kita sukses membangun aplikasi 

SMS Gateway, maka kita bias membangun SMS Gateway dengan  bahasa 
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pemrograman atau platform apapun, baik itu web-based dengan PHP maupun 

ASP atau apapun. Gammu berfungsi untuk menghubungkan antara computer 

dengan  ponsel. 

 Gammu bisa dikoneksikan dengan berbagai macam handphone seperti  

Nokia, Siemens, dll.  Gammu menggunakan bahasa C, dimana gammu bersifat  

open source sehingga source code  dari gammu dapat dianalisa bagaimana 

gammu memparsing SMS atau memberi perintah kepada telpon genggam.diantara 

yang digunakan gammu antara lain : 

e.  Identify 

 Perintah ini berfungsi untuk pengidentifikasian jenis HP yang  terhubung 

ke PC. Dan juga untuk mengetahu apakah koneksi HP  dengan PC sudah 

terhubung dengan benar. Perintah yang digunkan biasanya adalah  gammu  –

identify  yang di tuliskan pada  command prompt  (DOS) apabila koneksi HP dan 

PC sudah terhubung dengan benar maka akan ditampilkan manufacturer (Jenis 

HP),informasi model HP (versi HP),firmware  (system operasi), nomor serial dari 

HP yang sesuai dengan standar manufacturnya (IMEI), International Mobile 

Subscriber Identify (IMSI). 

f.  Send SMS 

 Apabila proses  indetify  sudah terkoneksi dengan benar selanjutnya yaitu 

proses untuk pengiriman SMS yang di lakukan oleh gammu adalah dengan 

menuliskan perintah pada  command prompt  (DOS) gammu  –sendsms TEXT 

Destination Number  kita dapat mengirimkan SMS ke nomer yang kita tuju. 

g.  Del SMS 

 Perintah ini berfungsi untuk menghapus semua SMS yang ada di inbox  

HP perintah yang digunkan adalah  gammu  –deleteallsms  dengan perintah itu 

maka inbox yang ada di HP akan terhapus. 

h.  Getallsms 

 Perintah ini berfungsi untuk mengetahui seluruh isi SMS yang ada pada 

HP perintah yang digunakan adalah gammu getallsms.Dari beberapa perintah 

diatas  merupakan perintah yang umum digunkan. Masih banyak perintah –

perintah   yang disediakan olehgammu. (www5) 
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2.10. MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

atau yang dikenal dengan DBMS (database management system),database ini 

multithread,multi-user.MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat 

lunak gratis dibawah lisensi GNU General Public License(GPL),tetapi mereka 

juga menjual dibawah license komersial untuk kasus-kasus yang bersifat khusus.  

Kekuatan MySQL tidak ditopang oleh sebuah komunitas, seperti Apache, 

yang dikembangkan oleh komunitas umum dan hak cipta untuk kode sumber 

dimiliki oleh masing-masing, tetapi MySQL didukung penuh oleh sebuah 

perusahaan professional dan komersil,yakni MySQL AB dari swedia. 

MySQL adalah Relational Database Management System (RDBMS) yang 

didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL (General Public 

License).Dimana setiap orang bebas untuk menggunakan MySQL, namun tidak 

boleh dijadikan produk turunan yang bersifat closed source atau komersial. 

MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database 

sejak lama,yaitu SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep 

pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan 

data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara 

otomatis.Sebagai database server, MySQL dapat dikatakan lebih unggul 

dibandingkan database server lainnya, terutama dalam kecepatan. 

Berikut ini beberapa keistimewaan MySQL, antara lain : 

a. Portability 

MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai system operasi seperti 

Windows, Linux, FreeBSD , Mac Os X Server, Solaris, Amiga, dan masih 

banyak lagi. 

b. Multiuser 

MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan 

tanpa mengalami masalah atau konflik. 

c. Security 
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MySQL memiliki beberapa lapisan sekuritas seperti level subnetmask, nama 

host, dan izin akses user dengan system perizinan yang mendetail serta 

password terenkripsi. 

d. Scalability dan limits 

MySQL mampu menangani database dalam skala besar, dengan jumlah 

records lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 5 milyar baris. Selai itu 

batas indeks yang dapat ditampung mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya. 

(Miftakhul Huda dan Bunafit 181-182) 

 

2.11. HTML 

 HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, artinya 

bahasa ini adalah bahasa markup untuk memformat konten halaman web. Atau 

dengan kata lain bahasa untuk mengatur bagaimana penampilan dan performa 

konten Web. HTML adalah bahasa pemrograman yang bebas, dan tidak dimiliki 

oleh siapapun, pengembangannya dilakukan banyak orang, banyak pihak di 

seluruh dunia dan bisa dikatakan sebagai sebuah bahasa yang dikembangkan 

bersama-sama secara global. Karenanya hal ini berkonsekuensi bahwa platform 

web adalah platform yang bebas. (Edy Winarno dkk. 1) 

a. Kegunaan HTML 

1) Mengintegerasikan gambar dengan tulisan. 

2) Membuat Pranala. 

3) Mengintegerasikan berkas suara dan rekaman gambar hidup. 

4) Membuat form interaktif. 

 

  HTML dokumen tersebut mirip dengan dokumen tulisan biasa, hanya 

dalam dokumen ini sebuah tulisan bisa memuat instruksi yang ditandai dengan 

kode atau lebih dikenal dengan TAG tertentu. Sebagai contoh jika ingin membuat 

tulisan ditampilkan menjadi tebal seperti: TAMPIL TEBAL, maka penulisannya 

dilakukan dengan cara: < b> TAMPIL TEBAL</b>. Tanda < b> digunakan untuk 

mengaktifkan instruksi cetak tebal, diikuti oleh tulisan yang ingin ditebalkan, dan 
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diakhiri dengan tanda </b> untuk menonaktifkan cetak tebal tersebut. HTML 

lebih menekankan pada penggambaran komponen-komponen struktur dan format 

di dalam halaman web daripada menentukan penampilannya. Sedangkan 

penjelajah web digunakan untuk menginterpretasikan susunan halaman ke gaya 

built-in penjelajah web dengan menggunakan jenis tulisan, tab, warna, garis, dan 

perataan text yang dikehendaki ke komputer yang menampilkan halaman web. 

Salah satu hal Penting tentang eksistensi HTML adalah tersedianya Lingua franca 

(bahasa Komunikasi) antar komputer dengan kemampuan berbeda. Pengguna 

Macintosh tidak dapat melihat tampilan yang sama sebagaimana tampilan yang 

terlihat dalam pc berbasis Windows. Pengguna Microsoft Windows pun tidak 

akan dapat melihat tampilan yang sama sebagaimana tampilan yang terlihat pada 

pengguna yang menggunakan Produk-produk Sun Microsystems. Namun 

demikian pengguna-pengguna tersebut dapat melihat semua halaman web yang 

telah diformat dan berisi Grafika dan Pranala. (www6) 

 

2.12 CSS 

 Cascading Style Sheet (CSS) merupakan suatu teknologi yang digunakan 

untuk memperindah tampilan halaman website (situs). Dengan menggunakan CSS 

akan mempermudah mengubah secara keseluruhan sekaligus memformat ulang 

situs. (Adhi Prasetio 260-261) Sama halnya style dalam aplikasi pengolahan kata 

seperti Microsoft Word yang dapat mengatur beberapa style, misalnya heading, 

subbab, bodytext, footer, images dan style lainnya untuk dapat digunakan 

bersama-sama dalam beberapa file. Pada umumnya CSS dipakai untuk 

memformat tampilan halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML dan 

XHTML. Spesifikasi CSS diatur oleh World Wide Web Consortium (W3C). CSS 

dapat mengendalikan ukuran gambar, warna body teks, warna tabel, ukuran 

border, warna border, warna hyperlink, warna mouse over, spasi antar paragraf, 

spasi antar teks, margin kiri / kanan / atas / bawah, dan parameter lainnya. CSS 

adalah  bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen dan 
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berekstensi.css. Dengan adanya CSS memungkinkan kita untuk menampilkan 

halaman yang sama dengan format yang berbeda. (Adi Prasetyo 260). 

 

2.13. Java Script 

 JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman, yang menempel dan 

bekerja pada halaman HTML. Dan disebut sebagai bahasa script karena program 

JavaScript dapat bekerja langsung tanpa diperlukan dicompile. JavaScript bersifat 

OpenSource dan juga bekerja di semua  browser utama, seperti Internet Explorer, 

Mozilla, Firefox, Opera, dll. Kegunaan utama JavaScript adalah untuk menuliskan 

fungsi yang disisipkan ke dalam HTML baik langsung disisipkan ataupun 

diletakkan ke file teks dan di-link dari dokumen HTML. 

Contoh Penggunaan JavaScript: 

a. Membuka atau menampilkan jendela pop up yang bisa diatur ukuran, posisi 

dan tampi Ian jendela baru tersebut (misalnya menentukan apakah menu, 

toolbar terlihat atau tidak). 

b. Validasi form input untuk web dan memastikan apakah nilai yang diinput ke 

sebuah form benar tipenya atau tidak sebelum akan di-submit ke server. 

c. Mengganti tampilan sebuah gambar ketika pointer mouse didekatkan. Hal ini 

biasanya untuk menunjukkan adanya link di gambar tersebut. Karena 

JavaScript dijalankan di client dan bukan di server, JavaScript dapat 

melakukan aksi lebih cepat sehingga aplikasi terlihat lebih responsif. 

JavaScript juga dapat mendeteksi kegiatan user yang tidak bisa dideteksi 

menggunakan HTML biasa semisal tombol-tombol di key¬board yang 

diketikkan oleh user. (www7) 

 

2.14 AjaX (Asynchronous JavaScript and XMLHTTP) 

 Asynchronous JavaScript and XMLHTTP, atau disingkat AJaX adalah 

suatu teknik pemrograman berbasis web untuk menciptakan aplikasi web 

interaktif. Tujuannya adalah untuk memindahkan sebagian besar interaksi  pada 

komputer web surfer, melakukan pertukaran data dengan server di belakang layar, 
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sehingga halaman web tidak harus dibaca ulang secara keseluruhan setiap kali 

seorang pengguna melakukan perubahan.Hal ini akan meningkatkan 

interaktivitas, kecepatan, dan usability. Ajax merupakan kombinasi dari: 

a. DOM yang diakses dengan client side scripting language, seperti VBScript 

dan implementasi ECMAScript seperti JavaScript dan JScript, untuk 

menampilkan secara dinamis dan berinteraksi dengan informasi yang 

ditampilkan. 

b. Objek XMLHTTP dari Microsoft atau XMLHttpRequest yang lebih umum di 

implementasikan  pada beberapa browser. Objek ini berguna sebagai 

kendaraan pertukaran data asinkronus dengan web server. Pada beberapa 

framework AJAX, element HTML IFrame lebih dipilih daripada XMLHTTP 

atau XMLHttpRequest untuk melakukan pertukaran data dengan web server. 

c. XML umumnya digunakan sebagai dokumen transfer, walaupun format lain 

juga memungkinkan, seperti HTML, plain text. XML dianjurkan dalam 

pemakaian teknik AJaX karena kemudahan akses penanganannya dengan 

memakai DOM 

d. JSON dapat menjadi pilihan alternatif sebagai dokumen transfer, mengingat 

JSON adalah JavaScript itu sendiri sehingga penanganannya lebih 

mudah.Seperti halnya DHTML,  LAMP,  atau SPA, Ajax bukanlah teknologi 

spesifik, melainkan merupakan gabungan dari teknologi yang dipakai 

bersamaan. Bahkan, teknologi turunan/komposit yang berdasarkan Ajax, 

seperti AFLAX sudah mulai bermunculan. (www8)  

 

2.15 XAMMP 

 XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem 

operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai 

server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP 

Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa 

pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (empat 

sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. Program ini tersedia 
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dalam GNU General Public License dan bebas, merupakan web server yang 

mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. 

XAMPP adalah singkatan yang masing-masing hurufnya adalah: 

X: Program ini dapat dijalankan dibanyak sistem operasi, seperti Windows, 

Linux,  Mac OS dan Solaris. 

A: Apache, merupakan aplikasi web server.Tugas utama Apache adalah 

menghasilkan halaman web yang benar kepada user berdasarkan kode PHP 

yang dituliskan oleh pembuat halaman web. jika diperlukan juga berdasarkan 

kode PHP yang dituliskan,maka dapat saja suatu database diakses terlebih 

dahulu (misalnya dalam MySQL) untuk mendukung halaman web yang 

dihasilkan. 

M: MySQL, merupakan aplikasi database server. Perkembangannya disebut SQL 

yang merupakan kepanjangan dari Structured Query Language. SQL 

merupakan bahasa terstruktur yang digunakan untuk mengolah database. 

MySQL dapat digunakan untuk  membuat dan  mengelola database  beserta 

isinya. Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, mengubah, 

dan menghapus data yang berada dalam database. 

P: PHP, bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman PHP merupakan 

bahasa pemrograman untuk membuat web yang bersifat server-side scripting. 

PHP memungkinkan kita untuk membuat halaman web yang bersifat dinamis. 

Sistem manajemen basis data yang sering digunakan bersama PHP adalah 

MySQl. Namun PHP juga mendukung sistem manajement database Oracle, 

Microsoft Access, Interbase, d-base, PostgreSQL dan sebagainya. 

P: Perl, bahasa pemrograman. 

Mengenal bagian XAMPP yang biasa digunakan pada umumnya: 

a. htdoc adalah folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan dijalankan, 

seperti berkas PHP, HTML dan skrip lain. 
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b. phpMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola basis data MySQL yang 

ada dikomputer. Untuk membukanya, buka browser lalu ketikkan alamat 

http://localhost/phpMyAdmin, maka akan muncul halaman phpMyAdmin. 

c. Kontrol Panel yang berfungsi untuk mengelola layanan (service) XAMPP. 

Seperti menghentikan (stop) layanan, ataupun memulai (start). (www9) 

 

2.16 Manajemen Proyek 

 Managemen proyek adalah salah satu cara yang ditawarkan untuk maksud 

pengelolahan suatu proyek, yaitu suatu metode pengelolahan yang dikembangkan 

secara ilmiah dan intensif sejak pertengahan abat ke-20 untuk menghadapi 

kegiatan khususnya yang berbentuk proyek. 

 Manajemen proyek adalah usaha pada suatu kegiatan agar tujuan adanya 

kegiatan tersebut dapat tercapai secara efisien dan efektif. Efektif dalam hal ini 

adalah dimana hasil penggunaan sumber daya dan kegiatan sesuai dengan 

sasarannya yang meliputi kualitas, biaya, waktu dan lain-lainnya.Oleh sebab itu 

manajemen proyek pada suatu proyek konstruksi merupakan suatu hal yang tidak 

dapat diabaikan begitu saja, karena tanpa manajemen suatu proyek konstruksi 

akan sulit berjalan sesuai dengan harapan baik berupa biaya, waktu, maupun 

kualitas. 

 Manajemen proyek meliputi proses perencanaan (planning) kegiatan, 

pengaturan (organizing), pelaksanaan dan pengendalian (controlling). Proses 

perencanaan,pengaturaan, pelaksanaan dan pengendalian tersebut dikenal dengan 

proyek manajemen yang erat dengan perkembangan dan pertumbuhan konsep 

manajemen proyek. Pertama, pemikiran yang mencoba merumuskan definisi 

konsep manajemen proyek dengan menghubungkan dengan manajemen umum 

(general management) / klasik / fungsional. Pemikiran kedua yang 

menghubungkan konsep manajemen proyek dengan konsep sistem dan 

pendekatan kontijensi. Adapun yang ketiga adalah perumusan konsep yang dibuat 

http://localhost/phpMyAdmin
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oleh  “Project Management Institute” USA dalam rangka menyusun PM-BOK 

serta usaha kea rah standardisasi dan sertifikasi profesi manajemen proyek. 

 

2.16.1 Stakeholder 

 Stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau 

pihak-pihak yang terkait dengan suatu issu atau suatu rencana. Dalam buku 

Cultivating Peace, Ramizes mengindentifikasi berbagai pendapat mengenai 

stakekholder ini. Beberapa definisi yang terpenting dikemukakan seperti Freeman 

(1984) yang mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang 

dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. 

Stakeholder ini sering diidentifikasikan dengan suatu dasar tertentu  sebagaimana 

dikemukakan Freeman (1984), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relative 

stakeholder terhadap issu, Grimble and Wellard (1996), dari segi posisi penting 

dan pengaruh yang dimiliki. 

 Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder terhadap 

issu stakeholder dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok ODA (1995) 

mengelompokan stakeholder kedalam yaitu stakeholder primer, sekunder, dan 

stakeholder kunci. Sebagai gambaranya pengelompokan tersebut pada berbagai 

kebijakan, program, dan proyek pemerintah (public) dan dapat dikemukakan 

kelompok stakeholder sebagai berikut : 

a. Stakeholder Utama (primer) 

Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan 

secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Merek harus 

ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. 

1) Masyarakat dan tokoh masyarakat : Masyarakat yang terkait dengan 

proyek, yakni masyarakat yang di indentifikasi akan memeperoleh 

manfaat dan yang akan terkena dampak (kehilangan tanah dan 

kemungkinan kehilangan mata pencaharian) dari proyek ini. Tokoh 
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masyarakat : Anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di 

wilayah itu sekaligus dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat. 

2) Pihak Manajer Publik : lembaga/ badan public yang bertanggung jawab 

dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan. 

b. Stakeholder Pendukung (sekunder) 

Stakeholder pendukung (sekunder) adalah stakeholder yang tidak memiliki 

kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan 

proyek, tetapi memiliki kepentingan (concern) dan keprihatinan sehingga 

mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan 

keputusan legal pemerintahan. 

1) Lembaga (aparat) pemerintahan dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki 

tanggung jawab langsung. 

2) Lembaga pemerintahan yang terkait dengan issu tetapi tidak memiliki 

kewewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan. 

3) Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) setempat : LSM yang bergerak 

dibidang yang sesuai dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul yang 

memiliki “concern” (termasuk organisasi massa yang terkait). 

4) Perguruan Tinggi: Kelompok akademis ini memiliki kewenangan secara 

legal dalam hal pengambilan keputusan pemerintah. 

5) Penggusaha (Badan Usaha) yang terkait. 

c. Stakeholder Kunci 

Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewewenangan 

secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang 

dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legisltif, dan instansi. 

Misalnya, stakeholder kunci untuk suatu keputusan proyek level daerah 

kabupaten. 

1) Pemerintah Kabupaten 

2) DPRD Kabupaten 

3) Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan. 
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2.16.2. Delivirables 

 Delivirables adalah objek berwujud atau tak berwujud yang merupakan 

hasil pelangsanan proyek, sebagai bagian dari suatu kewajiban atau obligasi. 

Istilah yang biasa dikaitkan secara spesifik dengan objectif ini, dapat berupa suatu 

kata benda suatu barng, produk, atau artefak yang harus dibuat dan diberikan 

sebagai bagian kewajiban, atau suatu kata keterangan menjelaskan suatu yang 

harus diberikan sebagai bagian dari kewajiban. 

 

2.16.3. Work Breakdown Structure (WBS) 

 Work Break Struktur (WBS) adalah suatu metode pengorganisasian 

proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. WBS digunakan untuk melakukan 

Breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini 

dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. 

WBS disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang 

meliputi kontrak, gambar-gambar, dan spesifikasi. Proyek kemudian diuraikan 

menjadi bagian-bagian dengan mengikuti pola struktur dan hirarki tertentu 

menjadi item-item pekerjaan yang cukup terperinci, yang disebut dengan Work 

Breakdown Structure. 

Manfaat WBS antara lain : 

a. Analisa WBS yang melibatkan manajer fungsional dan personel yang lain 

dapat membantu meningkatkan akurasi dan kelengkapan pendefinisian 

proyek. 

b. Menjadi dasar anggaran dan penjadwalan 

c. Menjadi alat control pelaksanaan proyek, karena penyimpanan biaya dan 

jadwal paket kerja tertentu dapat dibandingkan dengan WBS. 
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2.16.4. Milestone 

 Milestone adalah suatu bagian item pekerjaan yang dibuat seolah- olah 

menjadi temporary finish atau selesai sementara atas kelompok atau serangkaian 

pekerjaan- pekerjaan yang menjadi bagian dari schedule besar. Item pekerjaan 

yang dijadikan milestone haruslah item pekerjaan yang dianggap menjadi bagian 

penting sebelum melanjutkan pekerjaan berikutnya atau berpengaruh atas 

kelangsungan pekerjaan berikutnya. 

 

2.17. Pengujian Blackbox 

 Pengujian blackbox berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. 

Dengan demikian, pengujian blackbox memungkinkan perekayasaan perangkat 

lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan 

semua persyaratan fungsional untuk suatu program. 

 Blackbox testing (pengujian blackbox) berusaha untuk menemukan 

kesalahan dalam beberapa kategori, yaitu : fungsi-fungsi yang salah atau hilang, 

kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data atau akses database 

eksternal,kesalahan performa, dan kesalahan dalam inisialisasi dan terminasi. 

Pengujian blackbox berusaha untuk menemukan kesalahan dalam beberapa 

kategori, yaitu : 

a. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. 

b. Kesalahan interface. 

c. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. 

d. Kesalahan kinerja. 

e. Kesalahan inisialisasi dan kesalahan terminasi. 

 

 Pengujian blackbox cendrung diaplikasikan selama tahap akhir pengujian. 

Karena pengujian blackbox memperhatikan struktur control, maka perhatian 

berfokus pada domain informasi. Pengujian didesain untuk menjawab pertanyaan 

berikut ini : 
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a. Bagaimana validitas fungsional diuji? 

b. Kelas input apa yang akan membuat test case menjadi baik? 

c. Apakah sistem sangat sensitif terhadap input tertentu? 

d. Bagaimana batasan dari suatu data diisolasi? 

e. Kecepatan data apa dan volume data apa yang dapat ditolerin oleh sistem? 

f. Apa pengaruh kombinasi tertentu dari data terhadap operasi sistem? 
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B AB III 

PEMODELAN PROYEK 

 

3.1 Objectives Proyek 

Objektifitas proyek yaitu hal-hal yang berisi tentang tujuan pelaksanaan 

proyek, hal-hal yang melandasi terciptanya proyek serta manfaat dan tujuan 

proyek secara rinci. Dan berikut adalah objective dari proyek aplikasi informasi 

akademik di SMK Yapentob Toboali: 

a. Merancang aplikasi informasi akademik berbasis sms gateway yang berguna 

dalam membantu pihak sekolah, orang tua, dan murid. 

b. Merancang aplikasi informasi akademik berbasis sms gateway  yang dimana 

aplikasi tersebut sudah bersifat komputerisasi. 

c. Dengan adanya aplikasi yang kami buat, di harapkan dapat membantu 

manajemen sekolah dalam mengelola informasi sekolah terutama informasi 

akademik. 

d. Implementasi aplikasi yang telah dirancang. 

 

3.2 Identifikasi Stakeholder 

Langkah ini adalah langkah awal dalam stakeholder management yang 

dilakukan pada fase initiating. Output pada langkah ini berupa daftar stakeholder 

yang akan menjadi input pada langkah stakeholder management berikutnya.  

Identifikasi Stakeholder adalah proses yang mengidentifikasi orang, 

kelompok, atau organisasi yag dapat memberikan dampak atau yang terkena 

dampak atas keputusan dan hasil proyek. Lalu melakukan analisis dan 

dokumentasi informasi yang relevan terkait kepentingan, keterlibatan, 

ketergantungan, pengaruh, dampak potensial terhadap kesuksesan proyek.  

Berikut stakeholder yang terlibat dalam pengembangan aplikasi 

informasi akademik di SMK Yapentob Toboali: 
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a. Pemilik Sistem (System Owner) 

Pemilik sistem adalah sponsor proyek, biasanya bertanggung jawab atas 

pedanaan proyek, pengoperasian dan perawatan. 

b. Pengguna Sistem (System User) 

Pengguna sistem adalah user yang akan menggunakan, mengoperasikan 

sistem. 

c. Desainer Sistem (System Designer) 

Desainer Sistem adalah spesialis teknis yang menterjemahkan persyaratan 

bisnis pengguna sistem. Desainer sistem bertugas mendesain database, input, 

output, screen (layar/tampilan) jaringan dan perangkat lunak komputer yang 

akan memenuhi persyaratan pengguna. 

d. Pembangunan Sistem (System Builder) 

Pembangunan sistem adalah spesialis teknis yang membangun sistem 

informasi dan komponen yang didasarkan pada spesifikasi desain yang 

dihasilkan oleh desainer sistem, contoh : Programer aplikasi, Programer 

sistem, Programer database dsb. 

e. Analis Sistem (System Analyst) 

Analis sisem adalah spesialis yang mempelajari masalah dan kebutuhan 

sebuah perusahaan untuk menentukan bagaimana orang, data, proses dan 

teknologi informasi dapat kemajuan untuk perusahaan. 

f. Admin Sistem (System Admin) 

Admin sistem adalah spesialis yang akan menangani masalah databse pada 

sistem yang berjalan, dimana mempunyai hak untuk menambah, merubah dan 

menghapus data informasi serta merubah settingan password login. 

                      

3.3 Tentang SMK Yapentob Toboali 

SMK YAPENTOB adalah lembaga pendidikan kejuruan dibawah 

naungan Yayasan Pendidikan Toboali yang didirikan berdasarkan Akte Notaris 

Muljono Jasahardjono, SH Nomor :38 Tahun 1994, dengan nama SMEA 

Yapentob. Setelah mengalami beberapa perubahan, nama sekolah kejuruan 

tersebut berubah menjadi SMK Yapentob Toboali pada tahun 1998.  
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Seiring dengan pesatnya perkembangan pariwisata di Bangka Belitung 

dan sebagai wujud kepedulian terhadap potensi lokal Bangka Selatan, khususnya 

potensi pariwisata, maka pada tahun 2012 SMK Yapentob membuka bidang studi 

keahlian yang baru yaitu Pariwisata. 

SMK Yapentob ini telah dipimpin oleh Bapak Drs. Sunnaidi Solihin, 

M.M  selama 19 tahun. Kepemimpinannya berdedikasi tinggi, sangat demokratis, 

inovatif, dan  konsisten pada harapannya yang tinggi. Pada saat ini SMK 

Yapentob memiliki 5 Kompetensi Keahlian, yaitu 

a. Kompetensi Keahlian Akuntansi 

Akreditasi Sekolah dimulai tahun 2005 untuk program Keahlian  Akuntansi 

oleh Badan Akreditasi Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 

mendapat predikat “A”, Periode selanjutnya tahun 2009 program keahlian 

Akuntansi diakreditasi lagi dan mendapat akreditasi “A”. 

b. Kompetensi Keahlian Multimedia 

Tahun 2006 Program Keahlian Multimedia diakreditasi dan mendapat predikat 

akreditasi “A” Periode selanjutnya tahun 2010 Program Keahlian Multimedia 

diakreditasi lagi dan mendapat akreditasi “A”. 

c. Kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan 

Tahun 2007 Program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan diakreditasi dan 

mendapat predikat akreditasi “A”. Periode selanjutnya tahun 2011 Program 

Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan diakreditasi lagi. dan mendapat 

akreditasi “A”. 

d. Kompetensi Akomodasi Perhotelan 

Tahun 2012 dibuka program kompetensi Akomodasi perhotelan sebagai 

wujud kepedulian terhadap potensi lokal Bangka Selatan, khususnya potensi 

pariwisata. 

 

SMK Yapentob juga memiliki beberapa program kegiatan ekstra kurikuler 

pengembangan diri, yaitu adalah Pramuka, Marching Band, Bola Basket, Bola 

Volley, Tenis meja, Badminton. Sanggar Tari, dan pengembangan 

Kewirausahaan, Teaching Factory, dan Muatan lokal yang diberikan adalah 
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Bahasa Mandarin. Sejak tahun 2003 SMK Yapentob Toboali sudah berkiprah ke 

prestasi tingkat nasional dengan menggondol juara nasional ke 2 untuk Lomba 

Kompetensi Siswa untuk bidang Lomba Debat Bahasa Mandarin. 

 

3.3.1 VISI, MISI, MOTTO, MAKLUMAT DAN TUJUAN 

Visi  

“UNGGUL DALAM PRESTASI, KREATIVITAS, BERBUDAYA 

LINGKUNGAN DAN DISIPLIN YANG TINGGI” 

 

Misi 

a. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga 

sekolah 

b. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap 

siswa berkembang secara optimal sesuai dengan kompetensi keahlian yang 

harus dimiliki. 

c. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya, 

sehingga kreativitas dapat dikembangkan secara optimal. 

d. Menerapkan manajen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah 

dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah (stakeholder) untuk 

melaksanakan disiplin di segala bidang. 

e. Menerapkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang sehat dan hijau.  

 

Motto Sekolah 

“ MENJADI PELOPOR DALAM MENCERDASKAN BANGSA” 

 

Maklumat Sekolah 

“SIAP MELAYANI MASYARAKAT SECARA OPTIMAL SESUAI 

DENGAN STANDAR SISTEM MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN 

NASIONAL”  
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Tujuan Sekolah 

a. Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja 

mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di DU/DI sebagai tenaga kerja 

tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian 

pilihannya. 

b. Membekali peserta didik agar mempu memilih karir, ulet dan gigih dalam 

berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan  sikap 

profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya. 

c. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan 

taqwa agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri 

maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

 

3.3.2 Identitas Sekolah 

a. Nama Sekolah 

Nama Sekolah : SMK YAPENTOB TOBOALI 

Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 332110712007 

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 10900868 

Alamat Sekolah     :  Jalan Ampera – Toboali 

Kode Pos                       :  33183 

Telepon dan Faksimil             :  0718-6931005 dan 0718-4111 

Web-site :  www.yapentob.com 

E-mail                          :  smkyapentob@yahoo.com 

Kabupaten                     :  Bangka Selatan 

Provinsi                         :  Kepulauan Bangka Belitung 

b. Identitas Kepala Sekolah    

 

Nama   :   Drs.Sunnaidi Solihin, M.M. 

Tempat, Tgl. Lahir :   Toboali, 17 Agustus 1957 

Alamat :   Jl. Jend. Sudirman No. 44 

  Toboali – Bangka Selatan  

  Prov Kep Bangka Belitung 

http://www.yapentob.com/
mailto:smkyapentob@yahoo.com
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Nomor Telepon / HP :   0718-41405 / 0811717317 

c. Status Sekolah :    Swasta 
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3.3.3 Struktur Organisasi Sekolah  

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH

SMK YAPENTOB TOBOALI

Karmila, A.Md Syafrida, S.Pd

Hastuti, SESupianto, SH

Koordinasi

Komando

mMuha mad, S.Pd Feri, S.Kom

LUCY, A.Ma. Pd

Rom Rodana, S.P, M.SiDrs. Sunnaidi Solihin, MM

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 
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3.4 Identifikasi Deliverables 

Deliverables secara harfiah diartikan sebagai hasil kerja . Deliverables ini 

nantinya akan di berikan kepada pihak sekolah / publisher. Berikut deliverables 

dalam proyek aplikasi ini :  

a. Tersedianya aplikasi nilai akademik berbasis sms gateway yang sudah 

terinstalisasi pada komputer server SMK Yapentob Toboali dan dapat diakses 

menggunakanCD installer. 

b. Laporan Project dalam bentuk CD. 

 

3.5 Penjadwalan Proyek 

Penjadwalan dalam proyek pembuatan aplikasi akademik di SMK 

Yapentob Toboali ini dimulai dari tanggal 24 Maret 2014 dan akan berakhir pada 

tanggal 24 Juni 2104. Jam kerja pada proyek ini menggunakan jam kerja normal 

yaitu 5 hari kerja senin – jum‟at pukul 08.00 – 12.00 dan dilanjutkan pada pukul 

13.00 – 17.00. Penjadwalan proyek dibuat dengan Microsoft Office Project 2007 

dalam bentuk Gantt Chart, berikut adalah tahapan-tahapan dalam penjadwalan 

proyek pengembangan. Aplikasi Akademik Berbasis SMS Gateway. 

a. Planing 

Adalah rencana awal dalam proyek perancangan aplikasi ini, berupa beberapa 

persiapan sebelum memulai proyek. 

b. Analisa 

Dalam tahap ini, akan dilakukan analisa terhadap kebutuhan-kebutuhan dari 

sistem yang antinya akan dibuatkan aplikasi. 

c. Design 

Pada tahap ini akan dibuat desain dari perancangan aplikasi akademik yang 

mencakup desai interface dan desain databasenya. 

d. Implementation 

Pada tahap ini di lakukan pemasangan atau instalasi aplikasi yang telah 

selesai di buat pada komputer yang telah di sediakan sebelumnya. 
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e. Pengujian 

Setelah aplikasi selesai di pasangkan atau di instal pada komputer, maka 

tahap berikutnya di lakukan uji coba sebelum di gunakan. 

 

 



55 
 

3.5.1 Work Breakdown Structure (WBS) 

WBS adalah teknik pemecahan kegiatan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terstruktur. Berikut adalah WBS dari 

proyek perancangan aplikasi akademik di SMK Yapentob Toboali : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Work Breakdown Structure 
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3.5.2 Milestone 

Milestone digunakan untuk membagi pekerjaan menjadi lebih kecil sehingga mudah untuk di monitoring dan dievaluasi, 

milestone hampir sama dengan WBS, namun dilengkapi dengan tabel-tabel pekerjaan proyek yang diambil dari WBS. Berikut 

milestone dari proyek perancangan aplikasi akademik ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Milestone  
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3.5.3 Penjadwalan Proyek 

Berikut adalah jadwal proyek berdasarkan task pada proyek Aplikasi Akademik Berbasis SMS Gateway di SMK Yapentob 

Toboali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Penjadwalan Proyek  
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Gambar 3.5 Penjadwalan Proyek  
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3.1 RAB (Rencana Anggaran Biaya) 

RAB adalah sebuah bentuk perencanaan biaya yang dianggarkan untuk pengeluaran keseluruhan proyek. Proyek ini hanya 

menjelaskan biaya untuk SDM atau pekerja saja. Biaya tim proyek dihitung per jam sesuai dengan task yang dikerjakan, berikut 

adalah rincian biayanya :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Rencana Anggaran Biaya 
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3.6 Struktur Tim Proyek  

Pada proyek pengembangan aplikasi akademik berbasis sms gateway. 

Setiap tim proyek memiliki bidang masing – masing dalam perancangan sistem 

pakar, berikut adalah bidang yang ada dalam proyek aplikasi akademik berbasis 

sms gateway: 

a. Project leader 

Orang yang bertanggung jawab dan memimpin proyek pengembangan aplikasi 

akademik berbasis sms gateway. 

b. Manager project 

Orang yang bertugas mambantu project leader mengawasi proyek dalam 

proyek pengembangan aplikasi akademik berbasis sms gateway. 

c. Analist 

Orang yang bertanggung jawab dalam menganalisa kebutuhan aplikasi 

akademik berbasis sms gateway. 

d. Database Designer 

orang yang bertanggung jawab dalam merancang database aplikasi. 

e. Aplication Designer 

Orang yang bertanggung jawab dalam merancang antar muka aplikasi 

sehingga mudah dipahami pengguna. 

f. Programmer  

Orang yang bertugas membuat program dalam aplikasi akademik berbasis sms 

gateway ini. 

 

Berikut adalah struktur tim proyek pengembangan aplikasi akademik berbasis sms 

gateway. 
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Gambar 3.7 Struktur Tim Proyek 
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BAB IV 

ANALISA DAN RANCANGAN 

 

 

4.1  Analisa Masalah 

 Dalam menguraikan suatu pokok masalah, kita perlu melakukan analisa 

masalah. Adapun analisa masalah yang akan dibahas yaitu aplikasi informasi 

akademik suatu sekolah. Sekolah adalah tempat belajar bagi siswa-siswi, dimana 

seharusnya pihak sekolah selalu berusaha meningkatkan pelayanannya untuk 

siswa. Terutama pelayanan yang menyangkut informasi akademik. Informasi 

terpenting bagi siswa yang bersangkutan dengan kegiatan belajar disekolah seperti 

informasi nilai ulangan, informasi absensi dan informasi mata pelajaran. Sejauh 

ini jika wali murid ingin mengetahui kegiatan akademik seperti menggecek nilai 

dan kehadiran siswa, biasanya diperoleh saat pihak sekolah sudah 

mengumumkannya dan informasi tersebut bisa didapat hanya disekolah saja. Hal 

itu menyebabkan sulitnya bagi siswa dan para orangtua murid untuk memperoleh 

informasi yang diinginkan pada saat kapanpun dan dimanapun. Dan menyebabkan 

informasi yang didapat  oleh siswa dan wali murid tidak efektif harus mengantri 

dan menunggu lama untuk memperoleh informasi tersebut. Oleh karena itu, 

alangkah lebih baiknya diciptakan sebuah aplikasi yang lebih fleksibel agar siswa 

dapat melakukan kegiatan sekolah seperti diatas tanpa harus bersusah payah 

datang ke sekolah serta menghemat biaya, tenaga dan waktu.  

 

 4.1.1 Analisa Sistem yang sedang Berjalan 

 Dalam sistem penyampaian informasi tentang nilai-nilai siswa, informasi 

absensi, poin pelanggaran dan informasi tentang kegiatan di SMK Yapentob 

Toboali yang saat ini sedang berjalan, yaitu dari pihak sekolah kepada siswa-siswi 

dan orang tua pada bagian admin sekolah membuat brosur informasi tentang nilai-

nilai siswa, informasi absensi, poin pelanggaran dan informasi tentang kegiatan 

disekolah dan menempelkan brosur tersebut dipapan pegumuman sekolah, melalui 

lembaran-lembaran kertas. Dalam hal ini sistem penyampaian informasi masih 
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tergolong manual. Diperlukan sebuah media baru untuk  mengatasi masalah 

tersebut, sebuah media penyampaian informasi tentang nilai-nilai siswa, informasi 

absensi, poin pelanggaran dan informasi tentang kegiatan di SMK Yapentob 

Toboali yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. 

 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis 

terdapat beberapa proses yang berjalan pada sistem yang ada di SMK Yapentob 

Toboali. Adapun prosedur Aplikasi akademik berbasis sms Gateway pada SMK 

Yapentob Toboali adalah :  

a. Proses Data Mata Pelajaran 

Wakasek kurikulum menyusun jadwal mata pelajaran perkelas lalu 

diserahkan kepada tata usaha untuk disimpan dan dicetak, setelah jadwal 

dicetak, tata usaha akan menyampaikan jadwal mata pelajaran kepada siswa. 

b. Proses Data Nilai UTS 

Setelah selesai UTS, Guru akan mengoreksi terlebih hasil UTS kemudian 

Guru akan menyerahkan hasil nilai UTS siswa yang sudah dikoreksi lalu tata 

usaha akan menerima hasil UTS kemudian akan tata usaha akan menginput 

data nilai UTS untuk di cetak. 

c. Proses Data Nilai UAS 

Pengawas akan menyerahkan data hasil UAS pada guru matapelajran. Guru 

menerima data hasil UAS yang kemudain untuk di koreksi setelah itu guru 

menyerahkan hasil nilai UAS ke tata usaha untuk di catat di buku rekap nilai 

UAS setelah itu tata usaha akan menyampaikan hasil nilai UAS kesemua 

siswa dan siswa akan menerima nilai UAS. 

d. Proses Data Absensi 

Guru wali kelas akan mencatat absensi siswa lalu menyerahkan hasil absensi 

siswa ke bagian Tata usaha, tata usaha akan menerima hasil  absensi dari guru 

lalu mencatat ke buku rekap hasil absensi kelas siswa setelah itu tata usaha 

mencatat hasil absensi siswa. 
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Membuat Data Mata 

Pelajaran

Membuat Data Mata 

Pelajaran

Menyerahkan Data 

Mapel
Terima Data Mapel

Menginput Data Mapel

Mencetak

Tata UsahaWakasek Kurikulum 

e. Proses Data Kasus 

Proses data kasus diperoleh dari siswa yang melakukan pelanggaran setelah 

itu pelanggaran tersebut di laporkan ke BK kemudian siswa akan di panggil 

untuk diberikan bimbingan / sanksi. 

 

4.1.2 Analisa Proses / Activity Diagram 

 Activity Diagram menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas 

dalam sebuah proses. Dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan 

urutan aktifitas proses bisnis. Berikut adalah activity diagram yang mengacu pada 

sistem yang sedang berjalan:  

a. Activity Diagram  Jadwal Matapelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Activity Diagram Matapelajaran 
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Mengoreksi Data 

Hasil UTS

Menyerahkan Nilai Hasil 

UTS
Terima Nilai Hasil UTS

Menginput Nilai Hasil 

UTS

Mencetak Nilai 

Hasil UTS

Menyerahkan 

Nilai UTS

Terima Nilai 

UTS

SiswaTata UsahaGuru Mata Pelajaran

b. Activity diagram Nilai UTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Activity Diagram nilai UTS 
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Menyerahkan data 

hasil UAS

Mengoreksi Data 

Hasil UAS

Menyerahkan Nilai Hasil 

UAS

Terima data hasil 

UAS

Terima Nilai Hasil UAS

Menginput Nilai Hasil 

UAS

Mencetak Nilai 

Hasil UAS

Menyerahkan 

Nilai UAS

Terima Nilai 

UAS

SiswaTata UsahaGuru Mata PelajaranPengawas

c. Activity Diagram Nilai UAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Activity Diagram nilai UAS 
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Mencatat hasil 

absensi siswa

Menyerahkan hasil 

absensi siswa
Terima hasil 

absensi siswa

Mencatat hasil absensi 

kebuku rekap absensi

Menyerahkan hasil 

absensi

Terima hasil 

absensi

Siswa Tata UsahaGuru Wali Kelas

d. Activity Diagram Absen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Activity Diagram  Absen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

e. Activity Diagram Kasus 

 

Gambar 4.5 Activity Diagram Kasus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa yang melakukan 

pelanggaran

Mendapatkan bimbingan 

/ sanksi

Menerima laporan siswa 

yang melakuan pelanggaran

Memanggil siswa yang 

melakukan pelanggaran

Guru BKSiswa
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Membuat suatu 

pengumuman

Menyerahkan isi 

pengumuman
Terima hasil pengumuman

Mencetak 

pengumuman

Menempelkan kepapan 

pengumuman

Tata UsahaKepala Sekolah 

f. Activity Diagram Pengumuman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Pengumuman 
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4.1.3 Analisa Dokumen Masukan 

 Analisa masukan merupakan bagian dari pengumpulan informasi tentang 

sistem yang sedang berjalan, salah satu tujuan analisa masukan adalah memahami 

prosedur sistem yang sedang berjalan. Berikut ini rincian dokumen masukan pada 

sistem sedang berjalan yang telah dianalisa : 

a.  Nama Masukkan : Data Murid 

    Fungsi   : Untuk Melihat Data Murid  

    Media   : Kertas 

    Distribusi  : TU  

    Rangkap  : 1 

    Frekuensi  : Tahunan 

    Format  : Lampiran A-1 

    Keterangan   : Data Murid 

  Hasil Analisa  : Sudah Baik 

 

4.1.4 Analisa Dokumen Keluaran 

     Analisa dokumen keluaran adalah hasil dari sistem mengenai keluaran-

keluaran yang dihasilkan dari sistem yang sedang berjalan selama ini di SMK 

Yapentob Toboali. Berikut ini rincian dokumen keluaran pada sistem berjalan 

yang telah dianalisa. 

a. Nama Keluaran    : Jadwal Mata Pelajaran 

Fungsi  : Untuk siswa melihat jadwal 

Media : Kertas 

Distribusi : TU 

Rangkap : 1  

Frekuensi : Tahunan 

Format  :  Lampiran B-1 

Keterangan :  Jadwal Mata Pelajaran 

Hasil Analisa : Sudah baik 
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b. Nama Keluaran    : Absensi 

Fungsi  : Untuk melihat absensi siswa 

Media : Kertas 

Distribusi : TU 

Rangkap : 1  

Frekuensi : Tahunan 

Format  :    Lampiran B-2 

Keterangan : Absensi 

Hasil Analisa : Sudah baik 

 

c. Nama Keluaran    : Pelanggaran Siswa 

Fungsi  : Untuk Melihat Pelanggaran Siswa 

Media : Kertas 

Distribusi : TU 

Rangkap : 1  

Frekuensi : Tahunan 

Format  :    Lampiran B-3 

Keterangan : Pelanggaran Siswa 

Hasil Analisa : Cukup baik 

 

d. Nama Keluaran : Laporan rekap nilai 

Fungsi  : Untuk melihat nilai siswa 

Media : Kertas 

Distribusi  : Kepala Sekolah 

Rangkap : 1 rangkap 

Frekuensi : Tahunan 

Format  : Lampiran B-4 

Keterangan : Laporan rekap nilai 

Hasil Analisa : Cukup baik 
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4.2 Analisa Kebutuhan Sistem 

   Kebutuhan Sistem yang diperlukan dan yang digunakan dalam pembuatan 

Aplikasi Informasi Akademik Berbasis SMS Gateway ini terdiri dari beberapa 

bagian, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fugsional. 

 

4.2.1 Kebutuhan fungsional 

   Dari Aplikasi Informasi Akademik Berbasis Sms Gateway di SMK 

Yapentob Toboali yang akan dibuat didenifisikan bentuk kebutuhan fungsional 

sebagai berikut : 

a. Aplikasi dapat menyajikan informasi Nilai murid seperti nilai ujian mid dan 

akhir semester yang dapat dicek melalui SMS oleh murid dan wali murid 

dengan nomor handphone yang telah di daftar di sistem. 

b. Aplikasi dapat menyajikan informasi Absen seperti kehadiran setiap hari 

siswa yang dapat  dicek  melalui SMS oleh wali murid dengan nomor 

handphone yang telah di daftar di sistem aplikasi. 

c. Aplikasi dapat menyampaikan pengumuman Informasi kepada wali murid  

dengan mengirimkan langsung pesan pengumuman ke nomor handphone yang 

telah di daftarkan di sistem aplikasi. 

 

4.2.2  Kebutuhan Non Fungsional 

    Dari aplikasi ini yang akan didefinisikan bentuk kebutuhan non 

fungsional atau dikenal dengan PIECES Analysis sebagai berikut: 

a. Mendapatkan Informasi lebih efisien. 

b. Lebih menghemat pemakaian kertas. 

c. Mempermudah orng tua / wali murid untuk memantau perkembangan anak di 

sekolah. 

d. Mengajarkan siswa tentang teknologi. 
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4.3 Use Case 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Use Case 
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4.3.1 Skenario Use Case 

a. Skenario Login/Logout 

Use Case Login/Logout 

Actor Admin 

Description Proses login/logout pada sistem 

Precondition Admin berada pada tampilan form login/logout 

Flow of event Sistem menampilkan form login/logout dan admin 

mengisi nama admin dan fassword untuk masuk ke 

menu utama 

Postcondition Admin dapat masuk ke menu utama sistem yang 

ditampilkan oleh aplikasi dan juga keluar dari sistem 

 

 

b. Skenario Entry Murid 

Use Case Entry murid 

Actor Admin 

Description Proses pengisian data murid pada sistem 

Precondition Admin berada pada tampilan form entry murid dan 

untuk mengisi data murid 

Flow of event Sistem akan menampilkan menu entry murid dan 

admin akan mengisi data murid pada form yang telah 

ditentukan oleh sistem 

Postcondition Data murid yang sudah di entry oleh admin akan  

masuk ke dalam database dan akan menyimpan 

langsung ke dalam database sistem  
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c. Skenario Entry Nilai UTS 

Use Case Nilai UTS 

Actor Admin 

Description Proses pengisian data nilai UTS  

Precondition Admin berada pada tampilan form entry nilai UTS 

Flow of event Sistem akan menampilkan form nilai UTS dan admin 

akan mengisi data nilai UTS pada form entry nilai UTS 

postcondition Data nilai UTS yang di entry admin akan masuk 

kedalam database sistem dan menyimpan langsung ke 

database sistem 

 

d. Skenario Entry Nilai UAS 

Use Case Entry nilai UAS 

Actor Admin  

Description Proses pengisian data nilai UAS 

Precondition Admin berada pada tampilan form entry nilai UAS 

Flow of event Sistem akan menampilkan form nilai UAS dan admin 

akan mengisi data nilai UAS pada form entry nilai UAS 

Postcondition Data nilai UAS di entry oleh admin akan masuk 

kedalam database sistem dan menyimpan langsung ke 

database sistem 

 

e. Skenario Entry Absen 

Use Case Entry Absen 

Actor Admin 

Description Proses pengisian data absen 

Precondition Admin berada pada tampilan form entry absen 

Flow of event Sistem akan menampilkan form entry absen dan admin 
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akan mengisi data absen sesuai dengan ketentuan yang 

ada pada form entry absen 

postcondition Data absen dientry oleh admin masuk langsung kedalam 

database sistem dan menyimpan langsung didalam 

database tersebut 

 

 

f. Skenario Entry Mata Pelajaran 

Use Case Entry mata pelajaran 

Actor Admin 

Description Pengisian data matapelajaran 

Precondition Admin berada pada tampilan form entry mata pelajaran 

Flow of event Sietem akan menampilkan form entry mata pelajaran 

dan admin akan mengisi data matapelajaran sesuai 

dengan ketentuan yang sudah ada pada form entry mata 

pelajaran 

postcondition Data mata pelajaran dientry admin masuk langsung 

kedalam database dan menyimpan langsung didalam 

database tersebut 
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g. Skenario Entry Kasus 

Use Case Entry Kasus 

Actor Admin  

Description Proses pengisian data Kasus 

Precondition Admin berada pada tampilan form entry kasus 

Flow of event Sistem akan menampilkan form kasus dan admin akan 

mengisi data kasus  pada form entry kasus 

postcondition Data kasus di entry oleh admin akan masuk kedalam 

database sistem dan menyimpan langsung ke database 

sistem 

 

h. Skenario Bantuan 

Use Case Bantuan 

Actor Murid dan orangtua 

Description Proses request untuk bantuan 

Precondition Murid dan orang tua melakukan request informasi nilai 

sesuai dengan format sms yang telah ditentukan  

Flow of event Murid dan orangtua melakukan request untuk bantuan 

menggunakan media handphone dengan cara mengirim 

sms ke sms server sesuai dengan format sms yang 

ditentukan oleh sistem. Setelah itu sms server 

mengirimkan bantuan yang di request ke handphone 

siswa dan orangtua 

postcondition Murid dan orangtua murid yang melakukan request 

mendapatkan informasi bantuan dari sms server 
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i. Skenario Informasi Murid 

Use Case Informasi murid 

Actor Murid dan Orangtua murid 

Description Proses request untuk informasi murid 

Precondition Murid dan orangtua murid akan melakukan request 

informasi murid sesuai dengan format sms yang 

ditentukan sistem 

Flow of event Murid dan orangtua akan melakukan request informasi 

murid menggukan media handphone dengan cara 

mengirim sms ke sms server sesuai dengan format sms 

yang ditentukan oleh sistem, setelah itu sms server akan 

mengirimkan informasi murid yang di request ke 

handphone murd atau orangtua murid 

postcondition Murid dan orangtua muriad yang melakukan request akan 

mendapatkan informasi murid 

 

j. Skenario Informasi Nilai UTS 

Use Case Informasi nilai UTS 

Actor Murid dan orangtua 

Description Proses request untuk informasi nilai UTS 

Precondition Murid dan orangtua melakukan request informasi nilai 

UTS sesuai dengan format yang ditentukan sistem 

Flow of event Murid dan orangtua melakukan request untuk informasi 

nilai UTS menggunakan media handphone dengan cara 

mengirim sms ke sms server sesuai dengan format sms 

yang ditentukan oleh sistem. Setelah itu sms server 

mengirimkan nilai UTS yang di request ke handphone 

siswa dan orangtua 

postcondition Murid dan orangtua siswa yang melakukan request 

mendapatkan informasi nilai UTS dari sms server 
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k. Skenario Informasi Nilai UAS 

Use Case Informasi nilai UAS  

Actor Murid dan orangtua murid 

Description Proses request untuk informasi nilai UAS 

Precondition Murid dan orangtua murid melakukan request informasi 

nilai UAS sesuai dengan format yang ditentukan sistem 

Flow of event Murid dan orangtua melakukan request untuk informasi 

nilai UTS menggunakan media handphone dengan cara 

mengirim sms ke sms server sesuai dengan format sms 

yang ditentukan oleh sistem. Setelah itu sms server 

mengirimkan nilai UAS yang di request ke handphone 

siswa dan orangtua 

postcondition Murid dan orangtua murid yang melakukan request 

mendapatkan informasi nilai UAS dari sms server 

 

k. Skenario Informasi Absen 

Use Case Informasi Absen 

Actor Murid dan Orangtua 

Description Proses request untuk informasi absen 

Precondition Murid dan orangtua melakukan request informasi absensi 

sesuai dengan format yang ditentukan sistem 

Flow of event Murid dan orangtua melakukan request untuk informasi 

absensi menggunakan media handphone dengan cara 

mengirim sms ke sms server sesuai dengan format sms 

yang ditentukan oleh sistem. Setelah itu sms server 

mengirimkan nilai UAS yang di request ke handphone 

siswa dan orangtua 

postcondition Murid dan orangtua murid yang melakukan request 

mendapatkan informasi absensi dari sms server 
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l. Skenario Informasi Jadwal Mapel 

Use Case Jadwal Mapel 

Actor Murid dan Orangtua murid 

Description Proses request untuk informasi jadwal matapelajaran 

Precondition Murid dan orangtua murid melakukan request informasi 

jadwal matapelajaran sesuai dengan format yang 

ditentukan sistem 

Flow of event Murid dan orangtua melakukan request untuk informasi 

jadwal matapelajaran menggunakan media handphone 

dengan cara mengirim sms ke sms server sesuai dengan 

format sms yang ditentukan oleh sistem. Setelah itu sms 

server mengirimkan informasi jadwal matapelajaran yang 

di request ke handphone siswa dan orangtua siswa 

postcondition Murid  dan orangtua yang melakukan request 

mendapatkan informasi  dari sms server 

 

m. Skenario Informasi Kasus 

Use Case Informasi kasus 

Actor Murid dan orangtua murid 

Description Proses request untuk informasi kasus siswa 

Precondition Murid dan orangtua murid melakukan request kasus siswa 

sesuai dengan format yang ditentukan sistem 

Flow of event Murid dan orang tua murid melakukan request untuk 

informasi kasus siswa menggunakan media handphone 

dengan cara mengirim sms ke sms server sesuai dengan 

format sms yang ditentukan oleh sistem. Setelah itu sms 

server mengirimkan informasi kasus yang di request ke 

handphone siswa  

postcondition Murid dan orangtua  yang melakukan request 

mendapatkan informasi kasus siswa dari sms server 
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n. Skenario Broadcast 

Use Case Login/Logout 

Actor Admin, Murid dan Orangtua murid 

Description Mengiriman semua pengumuman ke semua kontak  

Precondition - Admin dalam keadaan login pada sistem 

- No hp siswa dan orangtua siswa sudah terdaftar  

Flow of event Admin mengisi form broadcast pada aplikasi yang berisi 

pengumuman yang di tujukan kepada semua nomor 

handphone siswa dan orangtua siswa yang sudah terdaftar 

di sistem. Setelah admin mengirimkan broadcast tersebut,  

siswa dan orangtua akan menerima dan melihat isi dari 

sms broadcast. 

postcondition Broadcast dari admin akan di terima siswa dan orangtua 

siswa yang sudah terdaftar di sistem 

 

 

4.4 Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem akan dimulai setelah tahap analisa sistem selsai 

perancangan sistem dapat difinisikan sebaai penggambaranm, perencanaan dan 

pembuatan sketsa. Tahapan ini menyangkut menkonfigurasi dari komponen – 

komponen perangkat keras dan perangkat lunak dari suatu sistem sehingga setelah 

instalasi dari suatu sistem akan benar-benar memuaskan dari rancangan bangunan 

yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisa sistem 

 

4.4.1 Perancangan Basis Data 

Perancangan basis data adalah proses memproduksi deskripsi 

implementasi basis data pada penyimpanan sekunder, mendeskripsikan skruktur – 

struktur penyimpanan dan metode – metode pengaksesan dalam meningkatkan 

efektifitas pengasksesan. Pada tahap ini, perancangan fisik telah ditunjukan untuk 

system DBMS tertentu. Ada beberapa teknik dalam perancangan basis data seperti 
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Entity Relationship Diagram (ERD), Transformasi Diagram ERD ke LRS, 

Logical Record Structure (LRS), Spesifikasi Basis Data, Rancangan Layar 

Program. 

4.4.1.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Digunakan untuk menyatakan jenis data dari hubungan yang diantara 

jenis data yang terdapat pada sistem. Tujuan pemodelan ERD adalah 

menunjukkan hubungan simpanan data dan menghilangan kerangka data serta 

membuat model yang dapat dimengerti dengan baik oleh pemakai maupun 

personal komputer.  
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Gambar 4.8 ERD
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4.4.1.2 Transformasi ERD ke LRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Tranformasi ERD ke LRS
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4.4.1.3 Logical Record Structure (LRS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 LRS 



86 
 

4.4.1.4 Spesifikasi Basis Data  

 Berikut ini adalah tabel-tabel yang terdapat dalam database yang 

digunakan dalam Aplikasi akademik berbasis SMS Gateway adalah sebagai 

berikut: 

 

a. Tabel Siswa 

 

Tabel 4.1 Tabel Siswa 

No Field Type Ukuran Keterangan 

1 NIS varchar 6 Primary Key 

2 nama varchar 50 - 

3 tempat_lahir varchar 50 - 

4 tanggal_lahir varchar 10 - 

5 bulan_lahir varchar 10 - 

6 tahun_lahir varchar 10 - 

7 jenis_kelamin enum („p‟,‟l‟) - 

8 agama enum („i‟,‟k‟,‟b‟,‟h,‟p,o,‟) - 

9 nama_ortu varchar 50 - 

10 no_telp_siswa varchar 12 - 

11 no_telp_ortu varchar 12 - 

12 alamat varchar 50 - 

 

b. Tabel absensi  

Tabel 4.2 Tabel Absensi 

No Field Tipe  Ukuran  Keterangan 

1 id_absen Int 6 Primary key 

2 NIS Varchar 10 - 

3 Kd_kelas Varchar 10 - 

4 Kd_semester Varchar 2 - 

5 Kd_tahun Varchar 6 - 

6 Tanggal  Varchar 10 - 

7 Keterangan Varchar 10 - 
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c. Tabel nilai siswa  

 

Tabel 4.3 Tabel Nilai 

No Field Tipe  Ukuran  Keterangan 

1 Id_nilai Int 6 Primary key 

2 NIS Varchar 10 - 

3 Kd_kelas Varachar 6 - 

4 Kd_tahun Varchar  5 - 

5 Kd_semester Varchar  2 - 

6 Jenis_nilai Varchar  10 - 

7 Id_plajrn Varchar 15 - 

8 Nilai Varchar  10 - 

 

d. Tabel kelas 

Tabel 4.4 Tabel Kelas 

No Field Tipe  Ukuran  Keterangan 

1 Kd_kls Varchar 10 Primary key 

2 Nama_kelas Varchar  50 - 

3 Kd_tahun Varchar  10 - 

4 kapasitas int 5 - 

 

e. Tabel jadwal  

Tabel 4.5 Tabel jadwal 

No Field Tipe  Ukuran  Keterangan 

1 Id_jadwal Int 6  Primary key 

2 Kd_kelas Varchar 10 - 

3 Kd_tahun Varchar 10 - 

4 Kd_semester Varchar 2 - 

5 Id_pelajaran Varchar 50 - 

6 Id_hari Varchar 50 - 
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7 Jam_mulai varchar 4 - 

8 Jam_selesai varchar 4 - 

 

 

f. Tabel mata pelajaran  

Tabel 4.6 Mata pelajaran 

No Field Tipe  Ukuran  Keterangan 

1 Id_pelajaran Varchar 10 Primary key 

2 Nama_pelajaran Varchar  50 - 

 

 

g. Tabel saran  

Tabel 4.7 Saran 

No Field Tipe  Ukuran  Keterangan 

1 Id_saran Int 6 Primary key 

2 SenderNumber Varchar  20 - 

3 Isi Varchar  500 - 

4 tanggal date - - 

 

g. Tabel Kasus 

Tabel 4.8 Tabel kasus 

No Field Tipe  Ukuran  Keterangan 

1 Id_kasus Varchar  10 Primary key 

2 nis Varchar  6 - 

3 tanggal date 10 - 

4 Keterangan varchar 10 - 
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4.4.2 Class Diagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 class diagram 
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4.4.3 Perancangan Layar  

a. Rancangan Menu Utama/Home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Rancangan Menu Utama/Home 

 

b. Rancangan Kirim Pesan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Rancangan Kirim Pesan 
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c. Rancangan Pesan Masuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Rancangan Pesan Masuk 

 

d. Rancangan Data Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Rancangan Data Siswa 
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e. Rancangan Input Jadwal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Rancangan Input Jadwal 

 

f. Rancangan Daftar Jadwal Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Rancangan Jadwal Siswa 
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g. Rancangan Nilai Akademik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Rancangan Nilai Akademik 

 

h. Rancangan Absensi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Rancangan Absensi 
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i. Rancangan Datfar Kasus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Rancangan Daftar Kasus 

 

j. Rancangan Broadcast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Rancangan Daftar Broadcast 
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k. Rancangan Saran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Rancangan Saran 

 

4.4.4 Sequence Diagram 

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar 

objek dalam waktu yang berurutan. Tetapi pada dasarnya sequence diagram 

selain digunakan dalam lapisan abtraksi model objek. Maksudnya sequence 

diagram digunakan untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara 

objek juga interaksi antara objek, sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam 

eksekusi system. Berikut adalah sequence diagram yang ada pada system 

informasi akademik berbasis sms gateway pada SMK Yapentob Toboali, yaitu : 
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 : admin  : f_login  : cek_login  : dbuser  : halaman_admin

1:open()

2:input username, password()

3:login()

4:cek username dan password()

5:login tidak valid()

6:login valid()

a. Sequence Diagram login 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Sequence Diagram login 

 

 

b. Sequence Diagram entry murid 

 

Gambar 4.24 Sequence Diagram entry murid 

 

 

 : admin  : halaman_data_siswa  : form_data_siswa  : data_siswacontrol : input data

1:open()

2:open()

3:read()

4:display input data()

5:save()

6:edit()

7:hapus()

8:tampilkan data()
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c. Sequence Diagram entry nilai  

 

Gambar 4.25 Sequence Diagram entry nilai  

 

 

d. Sequence Diagram entry absen 

 

 

Gambar 4.26 Sequence Diagram entry absen 

 

 : admin  : halaman_utama_nilai  : form_entry_nilai control : nilai  : siswa  : kelas  : nilai_siswa : mata_pelajaran

1:open()

2:open()

5:menampilkan data nilai siswa()

3:read()

4:get data()

5:get data()

6:get data()

7:display input data nilai

8:simpan()

9:edit()

 : absensi_siswa : admin  : halaman_absensi  : form_entry_absen controller : absensi  : kelas  : siswa

1:open()

2:open()

8:menampilkan data ()

3:read()

4:get data()

5:display input data absensi()

5:get data()

6:simpan()

7:edit()



98 
 

e. Sequence Diagram entry jadwal 

 

 

Gambar 4.27 Sequence Diagram entry jadwal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : admin  : halaman_jadwal  : form_entry_jadwal  : jadwal  : mata_pelajaran  : kelas  : jadwal_siswa

1:open()

2:open()

9:menampilkan data

3: read()

4:get data()

5:get data()

6:display input jadwal

7:atur jadwal()

8:edit jadwal()

9:delete jadwal()
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f. Sequence Diagram entry kasus 

 

 

Gambar 4.28 Sequence Diagram entry kasus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : admin  : halaman_utama_pelanggaran  : form_entry_pelanggaran  : siswa  : kasus_siswacontrol : kasus

1:open()

2:open()

9:menampilkan data pelanggaran siswa

3:read()

4:get data()

5:display input pelanggaran

6:simpan()

7:edit()

8:delete()
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 : siswa/orngtua server : aplikasi sms gateway  : controller  : data siswa

1:kirim sms()

2:cek format sms()

3:cek data()

4:get data siswa()

5:return()

6:kirim sms balasan()

7:terima sms balasan()

 : siswa/orangtua server: : aplikasi sms gateway  : controller  : nilai_siswa

2:cek format sms()

1:kirim sms()

3:cek data()

4:get data nilai uts()

5:return()

6:kirim sms balasan()

7:terima sms balasan()

g. Sequence Diagram informasi murid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Sequence Diagram informasi murid 

  

 

h. Sequence Diagram informasi nilai UTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Sequence Diagram informasi nilai UTS 
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 : siswa/orngtua server : aplikasi sms gateway  : controller  : nilai_siswa

1:kirim sms()

2:cek format sms()

3:cek data()

4:get data nilai uas()

5:return()

6:kirim sms balasan()

7:terima sms balasan()

 : siswa/orangtua server : aplikasi sms gateway  : controller  : absensi

1:kirim  sms()

2:cek format sms()

3:cek data()

4:get data absensi()

5:return()

6:kirim sms balasan()

7:terima sms balasan()

i. Sequence Diagram informasi nilai UAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Sequence Diagram informasi nilai UAS 

 

j. Sequence Diagram informasi absen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Sequence Diagram informasi absen 
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2:cek format sms()

 : siswa/orangtua server : aplikasi sms gateway  : controller  : jadwal

1:kirim sms()

3:cek data()

4:get data jadwal()

5:return()

6:kirim  sms balasan()

7:terima sms balasan()

server : aplikasi sms gateway : orangtua/wali  : controller  : kasus

1:kirim sms()

2:cek format sms()

3:cek data()

4:get data kasus()

5:return()

6:kirim sms balasan()

7:terima sms balasan()

k. Sequence Diagram informasi jadwal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.33 Sequence Diagram informasi jadwal 

 

l. Sequence Diagram informasi kasus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Sequence Diagram informasi kasus 
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 : admin  : halaman_broadcast  : form_broadcast  : siswa/orangtua

1:open()

2:open()

3:input isi broadcast()

4:kirim broadcast()

6: terima sms balsan()

 : Siswa dan 

Orangtua

server : Aplikasi SMS Gateway  : Proses  : saran

1:  kirim sms()

2: cek format sms()

3: simpan data saran()

4: return()

5: kirim sms balasan()

m. Sequence Diagram broadcast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.35 Sequence Diagram broadcast 

 

 

n. Sequence Diagram saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Sequence Diagram saran 
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4.4.5 Implementasi Dan Pengujian Aplikasi 

Berikut ini merupakan tampilan implementasi dari aplikasi Sms Gateway 

pada SMK Yapentob Toboali.  

a. Tampilan Menu Login 

Halaman ini digunakan saat admin mengakses awal aplikasi. Disediakan 

textbox untuk menginput username dan password yang telah disetting lebih 

awal. Jika username dan password benar, makan admin akan dilanjutkan 

kehalaman menu utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.37 Tampilan Menu Login 
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b. Tampilan Menu Home 

Setelah admin memasukkan username dan password dengan benar, maka user 

akan dapat mengakses halaman menu utama aplikasi yang berisikan beberapa 

menu yang memiliki fungsi masing-masing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.38 Tampilan Home 
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c. Tampilan Kirim Pesan 

Pada menu seperti tampilan dibawah ini, admin dapat mengirimkan pesan 

kenomor tujuan yang telah tersimpan di database. Terdapat beberapa fitur 

pada menu ini antara lain cari nomor siswa dan orangtua, fitur kirim via 

modem dan fitur text untuk mengirim pesan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.39 Tampilan Kirim Pesan 
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d. Tampilan Kotak Masuk 

Pada menu ini, server akan menampilkan pesan masuk. Di menu ini tedapat 

beberapa fitur, antara lain nomor handphone pengirim, isi pesan masuk 

tanggal pesan masuk, dan terdapat juga fitur lihat, balas, hapus pesan masuk. 

 

Gambar 4.40 Kotak Masuk 
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e. Tampilan Pesan Terkirim 

Pada menu ini akan menampilkan pesan terkirim yang di autoreplay oleh 

sistem, terdapat beberapa fitur pada menu ini antara lain nomor tujuan yang 

akan dikirim, isi pesan, waktu pengiriman, status pengiriman, lihat pesan 

secara detail, dan hapus pesan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.41 Tampilan Pesan Terkirim 
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f. Tampilan Data Siswa 

Pada meu ini admin dapat melihat data siswa yang sudah dientry pada 

database. Terdapat beberapa fitur pada menu ini antara lain nama, Nis, tempat 

lahir, tanggal lahir, edit, delet dan info admin juga bisa menambah siswa baru 

dengan mengklik tambah siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.42 Tampilan Data Siswa 
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g. Tampilan Input Jadwal 

Pada menu ini admin dapat menentukan jadwal yang ada, di menu ini terdapat 

beberapa fitur kelas, tahun ajaran, semester, mata pelajaran, hari jam mulai 

dan jam selasai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.43 Tampilan Input Jadwal 
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h. Tampilan Daftar Siswa Perkelas 

Pada menu ini admin dapat melihat daftar siswa perkelas dengan cara memilih 

tahun ajaran, semester, kelas, lalu pilih maka sistem akan menampilkan daftar 

siswa perkelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.44 Tampilan Daftar Siswa Perkelas 
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i. Tampilan Nilai Siswa 

Pada halaman ini ditempilkan data nilai ujian siswa, terdapat beberapa pilihan 

pada halaman ini admin bisa input nilai, edit nilai dan menentukan jenis nilai 

uts/uas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.45 Tampilan Nilai Siswa 
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j. Tampilan Input Kelas Siswa 

Pada halaman ini admin akan dapat input kelas siswa dengan cara pilih menu 

cari setelah itu pilih siswa tentukan kelas siswa, tahun ajaran siswa, dan 

semester setelah itu simpan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.46 Tampilan Input Kelas 
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k. Tampilan Daftar Kelas Siswa 

Pada halaman ini menu akan menampilkan daftar kelas siswa yang berisi fitur 

kelas, tahun ajaran, jumlah siswa, jumlah kursi, edit dan delete. Di halaman ini 

admin juga dapat menambah kelas baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.47 Tampilan Daftar Kelas Siswa 
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l. Tampilan Absensi  

Pada halaman ini admin dapat menginput absen dan mengedit absen. Sistem 

juga dapat menampilkan data absen perkelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.48 Tampilan Absen 
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m. Tampilan Input Kasus 

Pada menu ini admin dapat menginput kasus siswa dengan cara cari siswa, 

tanggal kasus dan keterangan kasus setelah itu simpan kasus maka kasus akan 

tersimpan secara otomatis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.49 Tampilan Input Kasus 
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n. Tampilan Semua Kasus 

Pada halaman ini user dapat melihat daftar semua kasus siswa. Pada halaman 

ini tersedia juga fasilitas edit kasus dan hapus kasus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.50 Daftar Semua Kasus 
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o. Tampilan Pengaturan 

Pada halaman ini user dapat melakukan pengaturan modem yang digunakan 

sebagai server. User dapat mendapatkan profile modem baru serta dapat 

mengedit dan menghapus profile tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.51 Tampilan Pengaturan 
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4.4.6 Black Box Testing 

 Metode ujicoba black box memfokuskan pada keperluan fungsional dari 

software. Karena itu ujicoba black box memungkinkan pengembang software 

untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat 

fungsional suatu program. 

 

Tabel 4.9 Black box Testing 

No Test Case Hasil yang diharapkan Benar/Salah 

1 Pengguna klik 

menu home 

Akan tampil halaman home B 

2 Pengguna klik 

pesan kirim 

Akan tampil pesan kirim B 

3 Pengguna klik 

pesan masuk 

Akan tampil pesan masuk B 

4 Pengguna klik 

pesan terkirim 

Akan tampil halaman pesan 

terkirim 

B 

5 Pengguna klik data 

siswa 

Akan tampil halaman data 

siswa 

B 

7 Pengguna klik 

pencarian siswa 

Akan tampil halaman 

pencarian siswa 

B 

8 Pengguna klik atur 

jadwal 

Akan tampil halaman atur 

jadwal 

B 

9 Pengguna klik 

jadwal mapel 

Akan tampil halaman 

jadwal mapel 

B 

10 Pengguna klik nilai 

ujian siswa 

Akan tampil halaman ujian 

siswa 

B 

11 Pengguna klik atur 

kelas 

Akan tampil halaman atur 

kelas 

B 

12 Pengguna klik 

kelas siswa 

Akan tampil halaman  kelas 

siswa 

B 
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13 Penguna klik daftar 

siswa perkelas 

Akan tampil halaman daftar 

siswa perkelas 

B 

14 Pengguna klik 

absensi siswa 

Akan tampil halaman 

absensi siswa 

B 

15 Pengguna klik 

rekap absensi 

Akan tampil  halaman rekap 

absensi 

B 

16 Pengguna klik 

daftar kasus 

Akan tampil halaman daftar 

kasus 

B 

17 Pengguna klik 

entry kasus 

Akan tampil halaman entry 

kasus 

B 

18 Pengguna klik 

setting 

Akan tampil halaman 

setting phone/modem 

B 

19 Pengguna klik 

about 

Akan tampil halaman about B 

20 Pengguna klik 

logout 

Akan tampil halaman 

keluar 

B 
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4.4.7 Format SMS 

Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat mempermudah 

siswa maupun orangtua dalam mengakses setiap informasi akademik yang ada 

didalam lingkungan sekolah. Selain itu juga dengan adanya aplikasi ini 

diharapkan dapat mempermudah sekolah dalam menyampaikan informasi kepada 

siswa maupun orangtua siswa. 

Tabel 4.9 Format sms 

Format SMS Keterangan 

JADWAL<SPASI>KELAS<SPASI>

HARI<SPASI>SEMESTER 

<SPASI>TAHUN AJARAN 

 

CONTOH : jadwal viia 1 1 13/14 

Format ini digunakan untuk mengecek 

jadwal siswa per hari 

ABSEN<SPASI>NIS<SPASI> 

TANGGAL 

 

CONTOH : absen 00002 24/06/2014 

Format ini digunakan untuk mengecek 

kehadiran siswa perhari 

REKAPABSEN<SPASI>NIS<SPASI

>SEMESTER 

<SPASI>TAHUN AJARAN 

 

CONTOH : rkpabsen 00002 1 13/14 

Format ini digunakan untuk mengecek 

jumlah kehadiran siswa selama satu 

semester 

UTS<SPASI>NIS<SPASI>PELAJAR

AN<spasi>SEMESTER<SPASI>TAH

UN AJAAN 

 

contoh : UTS 00003 b.ind 2 13/14 

Format ini digunakan untuk mengecek 

nilai ujian tengah semester siswa 

UAS<SPASI>NIS<SPASI>SEMEST

ER<SPASI>TAHUN AJARAN 

 

Format ini digunakan untuk mengecek 

nilai ujian akhir sekolah siswa  
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contoh : UAS 00003 b.ind 2 13/14 

KASUS<SPASI>NIS 

 

contoh : kasus 00002 

Format ini digunakan untuk mengecek 

daftar pelanggaran yang dilakukan siswa 

SARAN<SPASI>ISI 

 

 

Format ini digunakan untuk mengirim 

saran ke server aplikasi 

HELP Format ini digunakan untuk meminta 

bantuan penulisan format akses. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di SMK 

Yapentob Toboali penulis menarik beberapa kesimpulan antara lain : 

a. SMS Gateway sangat diperlukan di SMK Yapentob Toboali. 

b. Telah berhasil dirancang sebuah sistem informasi SMS Gateway untuk 

menunjang penyampaian informasi nilai akademik siswa ke siswa dan orang 

tua siswa. 

c. Dengan aplikasi SMS Gateway, informasi akademik yang diinginkan siswa 

atau orangtua siswa bisa didapatkan kapanpun dan dimanapun. 

d. Pihak sekolah akan lebih mudah dalam mengumumkan atau menyampaikan 

informasi yang sifatnya masal, baik untuk siswa maupun wali siswa. Pihak 

sekolah dapat menjalin komunikasi dengan orang tua siswa secara lebih baik. 

e. Rancangan SMS Gateway ini telah dibuat dan diimplementasikan dengan 

menggunakan aplikasi daemon Gammu dengan design view menggunakan 

bahasa pemrograman PHP . 

 

5.2 Saran 

Adapun saran terhadap penggunaan sistem yang telah dibuat adalah 

sebagai berikut :  

a. Perlu diadakan sosialisasi penggunaan SMS Gateway ini terlebih dahulu baik 

dari pihak administrator di sekolah guna mendapatkan informasi yang tepat 

sesuai yang diinginkan. Juga untuk mengantisipasi kesalahan dalam format 

penulisan sehingga tidak membuang pulsa secara cuma-cuma. 

b. Spesifikasi kebutuhan program harus dipenuhi sehingga aplikasi bekerja 

dengan benar dan dengan waktu proses yang cepat. 
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c. Perlu ditambahkan request informasi akademik yang lebih lengkap, sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan user yaitu siswa dan orang tua untuk 

mendapatkan informasi yang lebih kompleks. 
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LAMPIRAN A-1  

ANALISA MASUKAN SISTEM DATA SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

 

LAMPIRAN B-1 

ANALISA KELUARAN MATA PELAJARAN 
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LAMPIRAN B-2 
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LAMPIRAN B-3 
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LAMPIRAN B-4 
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LAMPIRAN C-1  

SURAT KETERANGAN RISET 
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LAMPIRAN D-1 

KARTU BIMBINGAN 


