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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini kebutuhan akan informasi yang cepat dan 

menjangkau semua kalangan sangatlah penting, terutama dengan adanya 

perkembangan teknologi informasi pada segala bidang maka penggunaan 

teknologi dalam mengelola suatu informasi sangat dibutuhkan. 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, pesantren dan 

universitas. 

Pondok pesantren Al-Ittihad Al-Islami Camplong Madura merupakan 

salah satu lembaga pendidikan Islam modern yang mengajarkan ilmu-ilmu 

agama dan umum. Dosis pengajaran yang diberikan kepada siswa yang disebut 

dengan santri di pondok pesantren lebih banyak pada ilmu-ilmu agama dengan 

penekanan untuk mendidik moral dan akhlak santri agar sesuai dengan Al-

Qur`an dan As-Sunnah. 

Orangtua sebagai wali santri tentu membutuhkan berbagai informasi 

mengenai perkembangan anaknya. Pada pondok pesantren Al-Ittihad Al-Islami 

masih menggunakan cara manual dalam penyebaran informasi akademis 

maupun non-akademis, seperti ketika menyebarkan undangan untuk rapat 

biasanya dikirim melalui surat atau SMS secara manual kepada wali santri atau 

para pengajar. Dengan demikian maka dibutuhkan waktu yang banyak agar 

informasi sampai ke tujuan. 

Ditinjau dari pola kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin maju, 

maka saat ini dapat dipastikan bahwa hampir semua orang sudah 

memanfaatkan teknologi selular atau handphone. SMS merupakan fasilitas 

yang paling banyak digunakan oleh masyarakat karena informasi dapat 

disampaikan secara cepat dan menjangkau banyak wilayah, serta didukung 

dengan tarif yang terjangkau. [1] 

Semakin pesatnya kemajuan teknologi pada semua bidang, serta pola 

kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah relatif maju, maka layanan SMS 
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sudah menjadi bagian dari kehidupan saat ini yang susah dipisahkan baik dari 

kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah dan hampir semua 

orang telah memanfaatkan layanan SMS sebagai layanan yang banyak diminati 

untuk pertukaran informasi. [2] 

Dari permasalahan yang ada di atas, maka penulis memiliki pemikiran 

untuk membuat sebuah aplikasi SMS Gateway yang dapat menyebarkan 

informasi melalui SMS. Tugas akhir ini berjudul “Membangun SMS Gateway 

Info Kesiswaan Pondok Pesantren Putra Al-Ittihad Al-Islami Madura”. 

Rencananya aplikasi akan memiliki kemampuan untuk menyebarkan SMS 

masal kepada para pengajar ataupun wali santri, menyebarkan info kesiswaan 

kepada wali santri melalui SMS secara otomatis dan mempunyai SMS auto 

reply. 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan 

dibahas dalam sekripsi ini yaitu, bagaimana membuat aplikasi SMS Gateway 

info kesiswaan untuk mempermudah pihak pesantren dalam menyebarkan 

informasi akademis maupun non-akademis melalui SMS? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan skripsi ini yaitu, membuat 

aplikasi SMS Gateway yang dapat mendukung dalam penyampaian informasi 

akademis maupun non-akademis. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada pembuatan skripsi ini adalah: 

1. Menyebarkan info akademis santri berupa: nilai, keuangan, pelanggaran 

dan absensi. 

2. Aplikasi SMS Gateway hanya berjalan pada localhost dengan framework 

codeigniter. 

3. Service modem SMS Gateway menggunakan GAMMU. 

4. Aplikasi database yang digunakan adalah Xampp MySQL. 

5. Aplikasi mengadopsi beberapa sistem dari Kalkun SMS Gateway. 

6. Aplikasi menggunakan 2 modem dengan 2 nomor. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima pokok pembahasan 

dengan ulasan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan 

topik skripsi. Landasan teori ini meliputi pengertian SMS, SMS 

Gateway, informasi, pondok pesantren dan lain-lain. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Membahas proses pengembangan aplikasi dan hasil yang didapat 

pada tahap analisa dan perancangan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Membahas proses penerapan dari analisa dan perancangan aplikasi 

kemudian dilakukan pengujian fungsional aplikasi yang dibangun 

dengan metode black box. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan aplikasi yang 

sudah dibuat dan saran-saran untuk pengembangan aplikasi yang 

lebih lanjut. 

 


