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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

1.1    Latar Belakang 

Komunikasi merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam 

kehidupan manusia, karena manusia mempunyai peran yang besar dalam 

berkomunikasi.  Proses komunikasi dapat dilakukan dimana saja dan dalam 

kondisi bagaimanapun.  Salah satu peran dalam komunikasi adalah 

menyampaikan informasi.  

Seiring dengan perkembangan teknologi serta pola kehidupan masyarakat di 

Indonesia yang sudah relative maju, dapat dipastikan bahwa hampir semua 

kalangan saat ini telah memanfaatkan fasilitas telekomunikasi, hal ini dapat 

memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kemajuan di bidang 

teknologi komunikasi. 

Salah satu teknologi komunikasi yang berkembang dan yang paling banyak 

digunakan saat ini adalah Short Message Service (SMS). Layanan pesan singkat 

atau yang lebih sering disebut SMS ini merupakan layanan dari telepon selular 

yang memiliki beberapa keuntungan diantaranya adalah kemudahan dalam 

penggunaannya serta biaya yang murah, hal ini juga yang menjadikan SMS 

sebagai media penyampaian informasi. 

Kini berbagai macam aplikasi dari sms untuk akses data telah diperkenalkan 

seiring berkembangnya teknologi, seperti Remote Monitoring, M-banking, 

Information service atau information retrieval, dan aplikasi sms lainnya. 

Kemajuan akan teknologi telekomunikasi ini belum dapat dimanfaatkan 

sepenuhnya di masyarakat.  Berdasarkan hasil pengamatan di Program Studi 

Hukum STIH Yapertiba, kemudahan dalam penggunaan SMS tidak dimanfaatkan 

untuk pelayanan informasi dalam hal ini pelayanan informasi nilai mahasiswa. 

Untuk bisa mendapatkan informasi nilai, biasanya mahasiswa harus datang ke 

kampus dan melihat pada papan pengumuman yang telah disediakan. 
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Melihat masalah tersebut, penulis bermaksud untuk membuat Aplikasi nilai 

akademik Program Studi Hukum STIH Yapertiba yang berbasis pada layanan sms 

gateway.  Maka dengan adanya aplikasi ini akan sangat membantu mahasiswa 

dalam mengetahui informasi nilai. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Bagaimana merancang Aplikasi nilai akademik berbasis SMS Gateway di 

STIH  Yapertiba ? 

b. Bagamana cara mengimplementasikan Aplikasi nilai akademik berbasis SMS 

gateway supaya bisa digunakan untuk menyediakan informasi nilai akademik? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun Batasan – Batasan masalah yaitu: 

a. Studi kasus yang digunakan dalam aplikasi ini adalah STIH Yapertiba. 

b. Aplikasi ini di buat untuk di gunakan oleh kampus STIH Yapertiba khususnya 

jurusan hukum  untuk pemberitahuan nilai yaitu nilai uts, uas.  Aplikasi ini 

Hanya menyediakan fitur yang di butuhkan untuk penyimpanan data nilai dan 

data mahasiswa. 

c. Semua aturan SMS dan format SMS diatur oleh penulis. 

 

1.4  Maksud dan Tujuan 

a. Membuat suatu aplikasi yang dapat melaporkan informasi akademik yaitu nilai 

melalui sms kepada mahasiswa. 

b. Menyediakan sistem informasi yang mampu mengelolah data mahasiswa 

berbasis sms gateway.  

 

1.5  Metodologi Penelitian 

Sebelum dilakukan pengembangan sistem telah dilakukan penelitian 

pengumpulan data dan pengembangan perangkat lunak. 
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Dalam upaya melengkapi data - data atau informasi dalam pengerjaan 

tugas perancangan aplikasi ini, maka penulis memperoleh data - data atau 

informasi yang dibutuhkan tersebut dengan beberapa metode, antara lain : 

1.5.1 Pengumpulan data 

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan beberapa metode untuk dapat 

melakukan pengumpulan  data yaitu: 

a. Metode studi pustaka. 

Mempelajari buku-buku yang menunjang dan mencari informasi yang 

berhubungan dengan SMS Gateway, serta menggunakan media internet untuk 

mencari situs-situs yang berhubungan serta menunjang informasi yang 

berkaitan dengan SMS Gateway 

b. Metode wawancara  

untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan mendiskusikan aplikasi 

yang diharapkan dapat memecahkan permasalahan tersebut, maka penulis 

melakukan metode  wawancara dengan pihak penngelola data STIH 

Yapertiba. Penulis secara langsung melakukan pengamatan kepada pihak 

yang berkaitan dengan sistem untuk memperoleh data agar lebih lengkap. 

 

1.5.2 Metodelogi Pengembangan Perangkat Lunak 

 Metodelogi pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah  OOSE 

(Object Oriented Software Engenering). Dalam OOSE, perancangan 

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

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

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

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

rancangan perangkat lunak diwujudkan menjadi perangkat lunak yang 

sesungguhnya.  Inilah menariknya desain OOSE, yaitu ia sangat dekat sekali 

dengan implementasi atau proses coding.  

  Rancangan dan mekanisme yang terjadi pada aplikasi penyedia informasi 

nilai dan informasi kehadiran berbasis  SMS dibangun menggunakan UML 

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



   
  

4 

activity diagram.  Aplikasi penyedia informasi nilai dan informasi kehadiran 

berbasis SMS melibatkan 2 pengguna sistem, yaitu mahasiswa dan admin. 

Mahasiswa adalah mengecek informasi nilai UTS dan UAS.  Admin adalah 

pengguna yang mempunyai hak akses tertinggi terhadap sistem. Kegiatan-

kegiatan yang bisa dilakukan oleh admin terhadap sistem adalah  log in, 

menginputkan data mahasiswa, menginputkan data nilai UTS dan UAS,  

menginputkan  dan data admin,  

 

1.5.2.1 Analisa Sistem  

  Dibawah ini merupakan penjelasan tentang analisa sistem yang akan 

digunakan antara lain : 

a. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang  

sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang 

mungkin terjadi, dan bagaimana meraka berakhir.  Activity diagram juga dapat 

menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. 

b. Analisa Masukan  

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

c. Analisa Keluaran 

Dalam tahap analisa dokumen keluaran adalah untuk melihat hasil dari proses 

data-data informasi 

d. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan rangkaian atau uraian sekelompok yang saling 

terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh 

sebuah aktor. Use case diagram digunakan untuk membentuk tingkah laku 

benda dalam sebuah model serta di realisasikan oleh sebuah collaboration. 

Umumnnya use case digambarkan dengan sebuah elips dengan garis 

yangsolid, biasanya mengandung nama. Use case menggambarkan proses 

sistem (kebutuhan sistem dari sudut pandang user). 
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e. Use Case Description 

Dalam tahap ini, use case description digunakam untuk mendeskripsikan 

secara rinci mengenai use case diagram. 

 

1.5.2.2 Perancangan Sistem 

Rancangan sistem yang akan dibuat pada aplikasi nilai Akademik berbasis 

SMS Gateway pada  STIH Yapertiba dibangun dengan menggunakan diagram use 

case dan activity diagram. Pada  rancangan sistem ini, Admin adalah pengguna 

yang mempunyai hak akses tertinggi terhadap sistem. Kegiatan-kegiatan yang bisa 

dilakukan oleh admin terhadap sistem adalah login, menginputkan informasi 

kampus seperti menginput nilai-nilai hasil ujian UTS,  UAS, dan Sms broadcase.  

a. Rancangan Basis Data 

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

berkaitan dalam mempresentasikan fenomena / fakta secara terstruktur dalam 

domain tertentu untuk mendukung aplikasi pada sistem tertentu. 

b. ERD (entity relationship diagram) 

Entity-Relationship Diagram (ERD) adalah adalah suatu pemodelan 

konseptual yang didesain secara khusus untuk mengidentifikasikan entitas 

yang menjelaskan data dan hubungan antar data, yaitu dengan menuliskan 

dalam cardinality.  Elemen-elemen yang membentuk  

c. Tranformasi ERD ke bentuk LRS 

Tarnformasi ERD ke LRS merupaka salah satu kegiatan untuk membentuk 

data-data dari diagram hubungan entitas ke suatu LRS. 

d. LRS (Entitas Relationship Diagram) 

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

terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Menentukan kardinalitas, jumlah 

table dan Foreign Key. 

e. Rancangan Masukan 

Rancangan masukan dimaksudkan untuk admin menginput nilai-nilai uts dan 

uas, dan untuk mengiput sms broadcase pada sistem. 
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f. Rancangan Keluaran 

Rancangan ini dimaksud agar mahasiswa mengakses informasi yang 

diinginkan melalui ketentuan yang terdapat dalam format sms yang ditentukan 

oleh  sistem. 

g. Sequence  Diagram 

Sebuah diagram yang menggambarkan interaksi antar objek di dalam sebuah 

system. Interaksi tersebut berupa message yang digambarkan terhadap waktu. 

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

vertical (waktu). 

h. Class Diagram 

Class diagram adalah diagam yang digunakan untuk menampilkan beberapa 

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

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

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

i. Rancangan layar program 

Rancangan layar program adalah sebuah desain tampilan yang berfungsi 

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

bisa disebut dengan user interface. 

j. Activity diagram 

Activity diagram memodelkan alur kerja (workflow) sebuah proses bisnis dan 

urutan aktivitas dalam suatu proses. Diagram ini sangat mirip dengan sebuah 

flowchart karena kita dapat memodelkan sebuah alur kerja dari satu aktivitas 

ke aktivitas lainnya atau dari satu aktivitas kedalam keadaan sesaat (state). 

Activity diagram juga sangat berguna ketika kita ingin menggambarkan 

perilaku paralel atau menjelaskan bagaimana perilaku dalam berbagai use 

case berinteraksi. 

k. Algoritma 

Algortima yang digunakan untuk mempermudahkan dalam merancang suatu 

program. 
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1.5.3 Implementasi 

Pada tahap ini ada beberapa langkah unutk kita melakukan testing dalam 

apllikasi ini yaitu :  

a. Coding 

b. Compiler 

c. testing aplikasi 

 

1.5.4 Perangkat Lunak Yang Digunakan 

Penjelasan perangkat lunak yang digunakan : 

a. Java 

Java adalah nama untuk sekumpulan teknologi untuk membuat dan 

menjalankan perangkat lunak pada komputer standalone ataupun pada 

lingkungan jaringan. Kita lebih menyukai menyebut Java sebagai sebuah 

teknologi dibanding hanya sebuah bahasa pemrograman, karena Java lebih 

lengkap dibanding sebuah bahasa pemrograman konvensional. Dikembangkan 

oleh Sun Microsystems dan diterbitkan tahun 1995. Teknologi Java memiliki 

tiga komponen penting, yaitu: Programming-language specification, 

Application-programming interface dan Virtual-machine specification. 

b. NetBeans IDE (Integrated Development Environment) 

NetBeans mengacu pada dua hal, yakni platform untuk pengembangan aplikasi 

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

dibangun Menggunakan platform NetBeans.Platform Netbeans memungkinkan 

aplikasi dibangun dari sekumpulan komponen perangkat lunak moduler yang 

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

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

file manifestasi yang mengidentifikasinya sebagai modul. 

c. MySQL 

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

(Structured Query Language) sendiri adalah bahasa standar yang digunakan 

untuk mengakses server database. MySQL dibuat oleh suatu badan yang 

bernama MySQL AB dan telah dipercaya mengelola sistem dengan 40 buah 
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database berisi 10.000 tabel dan 500 diantaranya memiliki 7 juta baris (kira-

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

yang cepat, handal dan mudah digunakan. 

d. Xampp 

dalah 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 HTT  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 dalam GNU General Public License dan bebas, merupakan web server 

yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang 

dinamis. 

 

1.6  Sistematik Penulisan 

Pada pembuatan laporan Tugas Akhir nanti sistematika penulisan yang 

direncanakan penulis adalah sebagai berikut: 

 

BAB I     PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan  

masalah, tujuan, metodologi penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang berkaitan dengan 

pembuatan aplikasi ini, mulai dari teori yang bersifat umum sampai 

teori yang membahas tentang perangkat lunak yang digunakan untuk 

membuat aplikasi SMS. 
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BAB III  PEMODELAN PROYEK 

Bab ini menjelaskan tentang pemodelan proyek perangkat lunak sms 

gateway seperti objective proyek, identifikasi stokeholder, identifikasi 

deliveriables, penjadwalan proyek, work breakdown structure, 

milestone, jadwal proyek dan anggaran biaya yang digunakan dalam 

perancangan perangkat lunak.  

BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis dan perancangan Aplikasi nilai 

akademik berbasis sms gateway dan sistem  secara keseluruhan. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap seluruh kegiatan 

tugas akhir yang telah dilakukan. 

 


