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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin maju, 

salah satunya adalah dibidang teknologi mobile. Penggunann teknologi mobile 

khususnya telepon sekarang ini sudah banyak didukung oleh berbagai jenis operator 

dan berbagai jenis perusahaan mobile yang banyak bermunculan untuk 

memperkenalkan teknologinya. berbagai fasilitas baru yang terdapat disetiap 

perangkat mobile dapat membantu kegiatan manusia. Fasilitas mobile yang sekarang 

tidak asing lagi bagi masyarakat adalah fasilitas Short Message Service (SMS). 

Penggunaan SMS pada saat ini sangat banyak digunakan oleh pengguna telepon 

seluler, hal ini dikarenakan biaya yang sangat murah dan kegagalan penerimanya 

sangat kecil. Seiring dengan maraknya penggunaan media SMS saat ini, sangatlah 

membantu kita dalam membuat layanan berbasis SMS yang mudah dalam 

pengoperasiannya. 

Sepertinya hingga saat ini hampir semua aplikasi berfokuskan ke dalam SMS, 

handphone pun sekarang bukan merupakan barang mewah. Dari data tersebut di atas, 

bisa di lihat bahwa dukungan teknologi akan penerapan SMS dalam keseharian sudah 

meluas dan makin murah. Pemanfaatan media SMS ini pun berkembang dengan pesat. 

Pada SMAN 1 Belinyu penyampaian informasi kepada siswa/i masih 

mengunakan media cetak, untuk siswa/inya pihak SMAN 1 Belinyu masih 

menggunakan mading sebagai sarana informasi, sedangkan untuk orang tua murid 

biasanya mengirim berupa surat yang dititipkan  kepada siswa/inya dan juga melalui 

pos. 

Pada kenyataannya yang terjadi selama ini adalah terkadang para siswa/i tidak 

pernah melihat ataupun membaca mading sehingga para siswa/i tidak mengetahui 

informasi yang disampaikan oleh pihak SMAN 1 Belinyu. Informasi ini pun tidak 
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akan bisa diterima apabila beberapa siswa/i tidak masuk sekolah. Adapun informasi 

yang diumumkan melalui mading adalah informasi nilai, informasi kalender 

akademik, informasi agenda kegiatan, dan ektrakurikuler. 

Selama ini pada saat liburan sekolah pihak SMAN 1 Belinyu biasanya 

mengirimkan surat via pos untuk menyampaikan beberapa informasi penting kepada 

siswa/i dan orang tua murid, namun hal ini masih dirasa kurang efektif mengingat 

dalam pengiriman surat memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang agak 

mahal, selain itu terkadang surat yang dikirim belum tentu diterima langsung oleh 

orang yang dituju. Adapun informasi yang dikirimkan kepada orang tua murid melalui 

surat adalah informasi biaya-biaya sekolah, informasi nilai dan informasi rapat-rapat 

sekolah. 

Untuk memecahkan masalah yang terjadi, maka diperlukan suatu system 

informasi yang memberikan layanan yang dapat dilakukan dengan cara yang cepat 

dimanapun dan kapan pun, sistem yang dapat menangani permasalahan tersebut, yaitu 

dengan membangun Aplikasi  akademik berbasis SMS Gateway. Penggunaan SMS 

Gateway dapat dijadikan sebagai solusi untuk membantu siswa  dalam mendapatkan 

informasi nilai, dan agenda kegiatan akdemik dan Penggunaan SMS Broadcast dapat 

dijadikan sebagai solusi untuk membantu pihak sekolah dalam menyampaikan 

informasi biaya-biaya sekolah dan rapat-rapat sekolah kepada orang tua murid, juga 

menghemat waktu dan anggaran sekolah untuk penyampaian informasi kepada siswa/i 

dan orang tua murid.      

Berdasarkan permasalahan yang penulis temukan tersebut,maka penulis tertarik 

mengambil judul ” Aplikasi Akademik Pada SMAN 1 Belinyu Berbasis SMS 

Gateway” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang masalah diatas,maka diperoleh rumusan masalah 

yaitu: 

1. Bagaimana menyediakan aplikasi yang bisa di akses oleh siswa/i mengenai 

informasi akademik  berupa nilai uts, nilai uas dan pelanggaran yang dilakukan 
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siswa/i serta berbagai informasi dari pihak sekolah melalui sebuah SMS, karena 

selama ini pihak sekolah menyampaikan informasi masih menggunakan papan 

pengumuman atau mading. 

2. Bagaimana menyediakan aplikasi yang bisa di akses oleh Orang tua murid 

mengenai informasi akademik  serta berbagai informasi dari pihak sekolah 

melalui sebuah SMS, karena selama ini pihak sekolah menyampaikan informasi 

masih menggunakan surat yang dikirim lewat siswa/i atau via pos 

1.3 Tujuan Penulisan  

Berdasarkan latar belakang dan masalah sebelumnya telah dikemukakan, tujuan 

penulis antara lain : 

1. Memperkenalkan kepada siswa/i manfaat teknologi untuk mengakses informasi 

secara cepat dan efisien 

2. Membantu pihak sekolah menyampaikan informasi secara cepat dan tepat 

kepada orang tua murid mengenai informasi akademik, sms broadcast dan lain-

lain, serta menghemat waktu dan angaran sekolah. 

3. Memotivasi siswa/i untuk lebih aktif dalam meningkatakan nilai bila siswa/i 

dapat mengetahui nilai tepat pada waktunya dan dapat melakukan perbaikan 

bila nilai yang didapat kurang memuaskan  

4. Mempermudah orang tua murid memantau serta mengakses informasi kegiatan 

siswa/i disekolah tanpa harus datang kesekolah. 

1.4    Ruang Lingkup 

Permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini mencakup beberapa hal 

yang dibatasi dalam ruang lingkup sebagai berikut : 

1.  Data yang diolah berupa data nilai ujian tengah semester (uts),ujian akhir 

semester (uas) nilai yang dapat dikirim hanya nilai pada semester yang 

bersangkutan dan tidak bisa melihat nilai semester sebelumnya. 

2. Informasi yang bisa di request oleh siswa/i diantaranya informasi nilai, dan 

agenda kegiatan sedangkan informasi yang di broadcast oleh pihak sekolah 

diantaranya : informasi biaya-biaya sekolah, kalender akademik, rapat-rapat 
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sekolah, dan agenda kegiatan(berupa text/alphanumeric). 

3. Informasi dikirim langsung oleh pihak sekolah melalui SMS ke server SMS 

Center Operator, sehingga lebih menjamin keberhasilan sampainya pesan 

kepada tujuan. 

4. Aplikasi SMS broadcast ini bersifat dua arah, yaitu : informasi dari pihak 

sekolah untuk di kirim kepada siswa/i atau wali murid (broadcast) dan SMS dari 

siswa/i atau wali murid kepada pihak sekolah (request). 

5. Agar informasi berjalan dengan lancar siswa/i  harus melakukan pendaftaran 

nomor handphone atau registrasi untuk di simpan dalam database  sekolah. 

6. Data siswa/i yang teregister pun akan dihapus bila siswa/i sudah resmi 

menyelesaikan kegiatan belajar pada SMAN 1 Belinyu 

1.5 Metodelogi Penelitian  

 Beberapa metode penelitian yang dilakukan untuk melengkapi data dan 

informasi-informasi pelengkap untuk mempermudah analisa dan perancangan aplikasi 

SMS  ini, antara lain :   

1.5.1 Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dapat diperoleh secara langsung dan tidak langsung dari 

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

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

atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data 

yaitu : 

a. Metode kepustakaan (Library Research) 

Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui buku-

buku atau sumber bacaan lainnya serta beberapa situs internet yang berkaitan 

dengan penyusunan skripsi dan aplikasi yang sedang dianalisa dan dirancang. 

b. Metode Wawancara (Interview) 

Interview atau wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab secara langsung yang ada 

kaitannya dengan proses penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan 
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Interview dengan berbagai pihak baik dengan pembimbing ataupun  dengan pihak 

sekolah itu sendiri, supaya permasalahan yang ada dapat diselesaikan. 

c. Pengamatan/ Survey 

Mengamati secara langsung proses pengaksesan informasi nilai yang dilakukan 

oleh siswa, juga melakukan pengamatan dalam proses penyampaian informasi 

yang ada di SMAN 1 Belinyu kepada siswa/i, yang dilakukan oleh guru ataupun 

dari pihak administrasi sekolah.   

1.5.2 Pengembangan Perangkat lunak 

Metodelogi pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah OOSE 

(Object Oriented Sofware 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. Rancangan dan mekanisme yang akan dibuat pada 

aplikasi SMS Gateway berbasis Akademik Pada SMAN 1 Belinyu ini dibangun 

menggunakan UML (Unified Modeling Language) yang terdiri dari diagram use case 

dan activity diagram. 

1.5.2.1 Analisa Sistem 

 Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu menganalisa sistem yang ada 

yaitu mempelajari dan mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh sistem yang ada. 

Mensfesipikasikan sistem, yaitu menspesifikasikan masukan yang digunakan, 

database yang ada, proses yang dilakukan dan keluaran yang dihasilkan. 

Adapun tahap-tahapan pada analisa sistem yaitu : 

1. Activity Diagram 

Dalam tahap awal ini, activity diagram berjalan digunakan untuk memodelkan 

alur kerja atau workflow sebuah bisnis dan urutan aktifitas di dalam suatu proses. 
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2. Analisa Masukan 

Analisa masukan disini berupa data siswa/i dan data nilai siswa/i. Data siswa 

diperoleh dari biodata siswa/i yang berfungsi sebagai informasi data siswa sedangkan 

data nilai siswa/i diperoleh dari guru mata pelajaran yang berfungsi sebagai informasi 

data nilai siswa/i 

3. Analisa Keluaran 

Analisa keluaran berupa laporan data siswa/i dan data nilai siswa/i. data siswa 

sudah disimpan oleh pihak sekolah selanjutnya digunakan sebagai arsip data siswa/i 

disekolah. Sedangkan analisa keluaran data nilai siswa/i sudah berbentuk laporan 

kepada siswa yaitu berupa transkrip nilai atau laporan dalam bentuk rapot 

4. Use Case Diagram 

Dalam tahap ini, use case diagram digunakan untuk menjelaskan manfaat sistem 

yang berjalan jika dilihat menurut pandangan orang yang berada diluar sistem atau 

actor. 

5.  Use case description  

Dalam tahap ini, use casedescription digunakan untuk mendeskripsikan secara 

rinci mengenai use case diagram. 

1.5.2.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah tahap merancang secara rinci berdasarkan hasil 

analisa yang ada, sehingga menghasilkan model sistem yang baru yang diusulakn, 

dengan disertai rancangan database dan sfesifikasi program. Dimana metode yang 

digunakan adalah metode perancangan berorientasi objek. 

Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan sistem ini antara lain sama dengan 

tahap analisa sistem dan ditambah sebagai berikut : 

a. ERD (Entity relationship diagram) 

Entity Relationship diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara 

data store yang ada dalam diagram arus data. 
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a. Trans ERD ke LRS 

Sebuah model sistem yang digambarkan dengan sebuah Diagram-ERD akan 

mengikuti pola atau aturan pemodelan tertentu. Dalam kaitannya dengan 

konverensi ke LRS 

b. LRS (Logical record structure) 

LRS terdiri dari link-link diantara tipe record. Link ini menunjukan arah dari satu 

tipe record lain. 

c. Rancangan Masukan 

Rancangan masukan digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu 

data inputan yang telah dianalisa atau dirancang 

d. Rancangan Keluaran 

Rancangan keluaran digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu 

data keluaran yang telah dianalisa atau dirancang 

e. Rancangan Basis Data/ Tabel 

Rancangan basis data adalah suatu sistem penyusunan dan pengolahan record-

record dengan menggunakan komputer dengan tujuan untuk menyimpan atau 

merekam serta melihat data yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan data yang 

ada. 

f. Class Diagram 

Kelas (inherirance,aggregation dan association) dan penjelasan detail tiap kelas 

(method/function/behavior dan attribute/property). 

g. Sequence Diagram 

Menggambarkan interaksi antar objek didalam dan disekitar sistem (termasuk 

penggunaan, display,dan sebagainya) berupa message yang digambarkan terhadap 

waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertical (waktu) dan dimensi 

horizontal (objek-objek yang terkait). 

h. Rancangan Layar 

Rancangan layar program adalah sebuah desain tampilan yang berfungsi sebagai 

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



8 
 

dengan user interface. Rancangan layar dibuat berdasarkan dengan 

mempertimbangkan dari sudut pandang user atau kebutuhan user. 

1.5.4 Implementasi 

Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah 

perencanaaan sudah dianggap siap. Pada tahap ini ada beberapa langkah untuk kita 

melakukan testing dalam apllikasi ini yaitu :  

1) Coding 

2) Compilier 

3) Testing Aplikasi 

4) Instalasi 

1.6  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi  ini disusun untuk memberikan gambaran umum 

tentang penelitian yang dijalankan. penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) Bab, 

di mana uraian singkat mengenai isi tiap bab adalah sebagai berikut : 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang permasalahan, gambar umum 

permasalahan yang dihadapi serta mencoba merumuskan inti 

permasalahan yang dihadapi,menentukan  tujuan yang ingin di 

capai, yang kemudian diikuti pembatasan masalah, serta metode 

perancangan dan 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 Penerapan pengetahuan, ketrampilan, piranti, 

dan teknik dalam kegiatan proyek untuk memberikan hasil yang 

memenuhi kebutuhan stakeholder proyek atau bahkan 

melampauinya. 

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. 

 


