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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi telah memberikan kemudahan bagi kita didalam kehidupan ini, 

hampir setiap aspek kehidupan sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi, 

terkadang itu menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa 

fasilitas teknologi yang hampir sulit terlepas dan sudah menjadi sebuah kebutuhan 

utama bagi banyak orang yang memanfaatkannya yaitu diantaranya seperti 

fasilitas teknologi untuk mempermudah komunikasi atau untuk mendapatkan 

informasi.

Saat ini teknologi yang mendukung untuk hal tadi yaitu seperti telepon 

genggam (Handphone), internet, mesin fax dan lain  sebagainya. Handphone

misalnya, teknologi yang dipasang pada alat ini sangat memberikan kemudahan 

bagi penggunanya selain bentuknya yang portable, handphone pun memiliki 

fasilitas panggilan suara atau pengiriman pesan (teks), hiburan (musik, video, 

kamera, dll), internet, dan masih banyak fasilitas lain yang disediakan handphone.

Salah satu mekanisme komunikasi berbasis teks melalui handphone

adalah menggunakan SMS (short message services) atau dalam bahasa Indonesia 

sering diterjemahkan dengan layanan pesan singkat. Dikatakan singkat karena isi 

pesan dibatasi hanya 160 karakter alphanumerik. Selain SMS yang berisi teks

juga terdapat layanan yang dikenal dengan MMS (multimedia message services) 

dalam bahasa ini disebut layanan pesan multimedia. Berbeda dengan SMS yang 

berisi teks maka MMS dapat berisi gambar, suara atau animasi. Layanan ini juga 

dapat dimanfaatkan sebagai media input/output ke sebuah sistem informasi. 

Misalnya report berupa grafik penjualan dapat di kirimkan kepada penggunanya 

menggunakan media MMS.

Fasilitas SMS ini dapat dimanfaatkan oleh sekolah SMP 3 Simpangkatis

untuk memberikan kemudahan bagi siswa dalam memperoleh informasi, salah 

satunya untuk memberikan informasi nilai dan kehadiran yang untuk saat ini 
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masih cukup merepotkan siswa dan staff terkait yang mengurus data-data tersebut. 

Misalnya saat ini untuk mengetahui nilai MID,UAS dan kehadiran, siswa dan 

informasi-informasi sekolah. siswa harus datang ke sekolah dan itu cukup 

merepotkan apabila tempat tinggal siswa itu sangat jauh dari sekolah, atau dengan 

banyaknya siswa yang datang ke bagian staff tata usaha dan wali kelas untuk 

mengetahui nilai hasil ujian, akan cukup merepotkan staff tata usaha,wali kelas

dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melayaninya,permasalah 

lain nya orang tua siswa tidak selalu tahu nilai dan kehadiran anaknya setiap saat 

disekolah karena orang tua siswa hnya tahu sekali waktu pembagian raport saja.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka perlu dirancang suatu sistem 

untuk mengakses informasi nilai dan kehadiran siswa berbasis SMS. Sistem 

berbasis SMS yang menggunakan media handphone dimaksudkan untuk dapat 

mempermudah, mempercepat sekaligus menghemat biaya dalam melakukan 

pengaksesan informasi yang dibutuhkan oleh siswa-siswi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diperoleh rumusan 

masalah salah satunya, bagaimana menyediakan aplikasi yang dapat melaporkan 

informasi akademik yaitu nilai-nilai siswa dan absensi kehadiran siswa, serta 

informasi-informasi dari sekolah melalui SMS pada SMP 3 Simpangkatis.

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas  maka masalah yang dapat 

diidentifikasi adalah :

a. Proses pengaksesan informasi data nilai yang dilakukan siswa/i sementara ini 

kurang efisien dan efektif karena siswa/i harus selalu datang kesekolah untuk 

mengetahuinya.

b. Informasi nilai dan kehadiran siswa/i tidak selalu tersampaikan atau tidak 

diketahui oleh orang tua siswa yang bersangkutan.
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1.2.2 Batasan Masalah 

Dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan sekolah maka penulisan 

skripsi ini hanya membatasi pada :

a. Studi kasus yang digunakan dalam aplikasi ini adalah SMPN 3 Simpangkatis

b. Aplikasi ini di buat untuk di gunakan oleh sekolah SMPN 3 Simpangkatis 

untuk memberitahukan kemudahan kepada siswa untuk mengakses nilai uts 

dan uas, kehadiran siswa. Aplikasi ini hanya menyediakan fitur yang di 

butuhkan untuk penyimpanan data nilai, data absensi dan data siswa.

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

1.3 Manfaat Penelitian

Dengan dikembangnya suatu aplikasi akademik berbasis SMS ini.adapun 

mamfaat penulisan skripsi ini adalah:

a. Diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang cepat,tepat kepada 

siswa-siswi yang menggunakan aplikasi sms gateway akademik.

b. Mempermudah penyampaian informasi dari pihak sekolah kepada para siswa 

dan orang tua siswa bisa mudah diakses melaui SMS dengan data yang akurat 

dan efesien.

c. Memperkecil pengeluaran dana dari pihak sekolah dan siswa/i

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan dikembangkan suatu aplikasi nilai akademik berbasis SMS yang 

nantinya bisa memenuhi kebutuhan para siswa-siswi. Adapun tujuan penulisan 

skripsi ini adalah:

a. Mempermudah siswa dalam mengetahui nilai ujian tengah semester, nilai 

ujian akhir semester, absensi kehadiran  ataupun informasi  sekolah.

b. Memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam meningkatkan nilai bila siswa dapat 

mengetahui nilai tepat pada waktunya dan dapat melakukan perbaikan bila 

nilai yang didapat kurang memuaskan.
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c. Meningkatkan layanan informasi kepada orang tua siswa - siswi.

d. Meningkatkan citra sekolah sebagai sekolah yang peduli, transparan, dan maju 

selangkah di bidang teknologi

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan data yang 

akurat dengan menggunakan beberapa metode penelitian pengumpulan data dan 

pengembangan perangkat lunak.

1.5.1 Metodologi Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan beberapa metode untuk dapat 

melakukan pengumpulan  data yaitu:

a. Motode Pengamatan / Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung kepada bagian – bagian yang 

berkaitan dengan sistem untuk memperoleh data agar lebih lengkap.

b. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi 

melalui catatan-catatan selama kuliah, diktat-diktat, buku-buku serta beberapa 

situs internet yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dan aplikasi yang 

sedang dianalisa dan dirancang.

c. Metode Wawancara

Dengan cara terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan 

pihak tata usaha yang melakukan pengolahan data siswa, serta beberapa guru 

dan siswa di SMP 3 Simpangkatis, untuk mengetahui permasalahan yang

dihadapi dan mendiskusikan aplikasi yang diharapkan dapat memecahkan 

masalah tersebut.

1.5.2 Metodelogi Pengembangan Perangkat Lunak

Metodelogi pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah

OOSE (Object Oriented Software Engenering). Dalam OOSE, perancangan 
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diimplementasikan dalam use case dan block. Use case adalah kasus penggunaan 

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

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

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

rancangan perangkat lunak diwujudkan menjadi perangkat lunak yang 

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

dengan implementasi atau proses coding.

Rancangan dan mekanisme yang terjadi pada aplikasi penyedia informasi 

nilai dan informasi kehadiran berbasis  SMS dibangun menggunakan UML

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

activity diagram. Aplikasi penyedia informasi nilai dan informasi kehadiran 

berbasis SMS melibatkan 2 pengguna sistem, yaitu siswa dan admin. siswa adalah 

pencari informasi nilai MID,UAS dan pencari informasi kehadiran.

Admin adalah pengguna yang mempunyai hak akses tertinggi terhadap 

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

log in, menginputkan data siswa, menginputkan data nilai MID dan UAS,  

menginputkan data admin, menginputkan data orangtua, menginputkan data 

kehadiran siswa.

1.5.2.1 Analisa Sistem

Dibawah ini merupakan penjelasan tentang analisa sistem yang akan 

digunakan antara lain :

a. ActivityDiagram

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

Pada SMP 3 Simpangkatis proses ini melakukan masukan data-data seperti 

pemasukan nilai-nilai hasil ujian yaitu nilai MID,UAS dan kehadiran yang 
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dilakukan oleh guru masing-masing kedalam lembaran data nilai dan absensi

siswa dengan cara di input secara manual. Jika ada informasi pengumuman 

pada SMP 3 Simpangkatis di  pasang dipapan pengumuman/madding

c. Analisa Keluaran 

Setelah data-data nilai dan absensi siswa selesai di input oleh tata usaha maka 

proses selanjutnya daftar nilai dan absensi tersebut akan dicetak kemudian 

akan di berikan kepada siswa. Jika ada pengumuan informasi dari pihak 

sekolah, maka pengumuman tersebut akan di tempelkan di papan 

pengumuman. Lalu siswa yang berada dilingkungan sekolah akan melihat 

informasi tersebut.

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).

e. Deskripsi Use Case

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

langkah demi langkah mulai dengan pelaku (aktor) menginisialisasi use case

dan melanjutkannya hingga akhir kejadian sistem. Dalam tahap ini, use case 

description digunakam untuk mendeskripsikan secara rinci mengenai use 

case diagram.
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1.5.2.2 Perancangan Sistem

Rancangan sistem yang akan dibuat pada Aplikasi Nilai Akademik 

berbasis SMS Gateway pada SMPN 3 Simpangkatis dibangun dengan 

menggunakan diagram use case dan activity diagram. Pada  rancangan sistem ini, 

admin adalah pengguna yang mempunyai hak akses tertinggi terhadap sistem. 

Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh admin terhadap sistem adalah login, 

menginputkan informasi sekolah seperti menginput nilai-nilai hasil ujian tengah 

semester, ujian akhir semester,menginput kehadiran siswa serta pesan SMS 

broadcast.

a. Rancangan Basis Data

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

berkaitan dalam mempresentasikan fenomena / fakta secara terstruktur dalam 

domain tertentu untuk mendukung aplikasi pada sistem tertentu.

b. ERD (entity relationship diagram)

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

adalah adalah suatu pemodelan konseptual yang didesain secara khusus untuk 

mengidentifikasikan entitas yang menjelaskan data dan hubungan antar data, 

yaitu dengan menuliskan dalam cardinality.  Elemen-elemen yang membentuk 

c. Tranformasi ERD ke bentuk LRS

Tarnformasi ERD ke LRS merupaka salah satu kegiatan untuk membentuk 

data-data dari diagram hubungan entitas ke suatu LRS.

d. LRS (Entitas Relationship Diagram)

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

terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Menentukan kardinalitas, jumlah 

table dan Foreign Key.

e. Spesifikasi Basis Data

Spesifikasi Basis Data menggambarkan struktur data fisik pada suatu sistem 

atau aplikasi. Bentuk dari spesifikasi basis data secara umum berupa tabel yg 

menyajikan informasi field untuk seluruh tabel yang digunakan.
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f. Rancangan Masukan

Rancangan masukkan merupakan dasar berupa formulir yang digunakan untuk 

memperoleh data yang telah terjadi. Data yang sudah dicatat dan tertera pada 

sistem informasi diolah lebih lanjut.

g. Rancangan Keluaran

Rancangan ini dimaksud agar mahasiswa mengakses informasi yang 

diinginkan melalui ketentuan yang terdapat dalam format sms yang ditentukan 

oleh  sistem.

h. Sequen Diagram

Sebuah diagram yang menggambarkan interaksi antar objek di dalam sebuah 

system. Interaksi tersebut berupa message yang digambarkan terhadap waktu. 

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

vertical (waktu).

i. 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.

j. 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.

k. Flowchart

Flowchart adalah pengambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urut-

urutan  prosedur dari suatu program. 

l. Algoritma

Algoritma merupakan kumpulan perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. 

Perintah-perintah ini dapat diterjemahkan secara bertahap dari awal hingga 

akhir.
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1.5.3 Implementasi

Pada tahap ini ada beberapa langkah untuk kita melakukan testing dalam 

apllikasi ini yaitu : 

1) Coding

2) Compilier

3) testing aplikasi

1.5.4 Perangkat Lunak Yang Digunakan

Penjelasan perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini 

adalah sebagai berikut :

a. Java 

Java adalah nama untuk sekumpulan teknologi untuk membuat dan 

menjalankan perangkat lunak pada komputer standalone ataupun pada 

lingkungan jaringan. Kita lebih menyukai menyebut Java sebagai sebuah 

teknologi dibanding hanya sebuah bahasa pemrograman, karena Java lebih 

lengkap dibanding sebuah bahasa pemrograman konvensional.

Dikembangkan oleh Sun Microsystems dan diterbitkan tahun 1995. Teknologi 

Java memiliki tiga komponen penting, yaitu: Programming-language 

specification, Application-programming interface dan Virtual-machine 

specification.

b. NetBeans IDE (Integrated Development Environment)

NetBeans mengacu pada dua hal, yakni platform untuk pengembangan 

aplikasi desktop java, dan sebuah Integrated Development Environment 

(IDE) yang dibangun Menggunakan platform NetBeans.Platform Netbeans 

memungkinkan aplikasi dibangun dari sekumpulan komponen perangkat 

lunak moduler yang disebut “modul”. Sebuah modul adalah suatu arsip Java 

(Java archive) yang memuat kelas-kelas Java untuk berinetraksi dengan 

NetBeans Open API dan file manifestasi yang mengidentifikasinya sebagai 

modul.
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c. MySQL

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

SQL (Structured Query Language) sendiri adalah bahasa standar yang 

digunakan untuk mengakses server database. MySQL dibuat oleh suatu badan 

yang bernama MySQL AB dan telah dipercaya mengelola sistem dengan 40 

buah database berisi 10.000 tabel dan 500 diantaranya memiliki 7 juta baris 

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

database yang cepat, handal dan mudah digunakan.

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 Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam bab per bab untuk mempermudah 

di dalam pembahasan sistem. Tiap bab masih merupakan satu kesatuan, dengan 

beberapa perincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dibahas mengenai latar belakang pembuatan skripsi, 

permasalahan yang dihadapi, tujuan yang diharapkan untuk 

mengatasi permasalahan, batasan-batasan dari masalah yang 

dibahas, metode perancangan dan sistematika penulisan skripsi.
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BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori-teori dasar yang berkaitan dengan 

pembuatan aplikasi ini, mulai dari teori yang bersifat umum sampai 

teori yang membahas tentang perangkat lunak yang digunakan 

untuk membuat aplikasi SMS.

BAB III PEMODELAN PROYEK 

Bab ini menjelaskan tentang pemodelan proyek perangkat lunak 

sms gateway seperti objective proyek, identifikasi stokeholder, 

identifikasi deliveriables, penjadwalan proyek, work breakdown 

structure, milestone, jadwal proyek dan anggaran biaya yang 

digunakan dalam perancangan perangkat lunak.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Dalam bab ini dibahas tentang pengidentifikasian masalah dan 

pemecahannya berupa sistem yang diusulkan yaitu mengenai 

bagaimana aplikasi ini dikembangkan, analisa program yang 

dirancang beserta cara kerja dan fitur-fitur yang ada, algoritma 

pemrograman, serta perancangan tampilan layar dan evaluasi

terhadap sistem yang diusulkan serta pengembangan lebih lanjut 

dari program yang ada.

BAB V PENUTUP

Bab ini menuliskan mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil 

analisa bab-bab sebelumnya serta saran yang dapat berguna bagi 

pengembangan aplikasi ini selanjutnya,


