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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Semakin banyaknya institusi pendidikan di bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) saat ini merupakan jawaban atas meningkatnya kebutuhan 

tenaga kerja di bidang ini.  

Ketatnya persaingan, mengharuskan setiap institusi pendidikan di bidang 

TIK ini untuk senantiasa berinovasi dan meningkatkan kualitas lulusannya sehingga 

mereka dapat “berbicara” di dunia teknologi. Selain itu, salah satu faktor yang juga 

sering menjadi perhatian adalah lama penyelesaian studi. Semakin cepat seorang 

mahasiswa menyelesaikan masa studinya, maka kesempatan untuk segera berkarya 

baik di dunia industri maupun membuka lapangan kerja sendiri akan lebih cepat 

dan relatif lebih mudah. 

Jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang 

menetapkan jumlah total 150 Satuan Kredit Semester (SKS) sebagai salah satu 

syarat kelulusan bagi mahasiswanya. Jumlah ini bisa ditempuh mahasiswa 

sekurang-kurangnya memerlukan 7 semester untuk melengkapi SKS yang harus 

ditempuh. Akan tetapi hingga saat ini terpenuhinya SKS menjadi salah satu masalah 

bagi sebagian mahasiswa ketika hendak mencapai semester akhir serta akan 

menyelesaikan studinya. Oleh karenanya perlu dibuat sebuah sistem layanan  

reminder untuk membantu mahasiswa mengetahui dan mengingat kredit semester 

yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam masa tertentu, sehingga dapat 

mempermudah mahasiswa untuk mempercepat masa studinya.  

Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan suatu sistem yang dapat 

membantu mahasiswa dalam pengelolaan kredit semester serta sajian 

matakuliahnya. Selain itu sistem ini juga dapat membantu pihak kantor jurusan 

teknik informatika untuk memantau status mahasiswa. 

Dari uraian diatas maka perlu diciptakan sebuah sistem yang dapat 

membantu memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai hambatan 
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kelulusan mahasiswa di Jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah 

Malang dimana salah satunya adalah masalah bantuan pengambilan sajian kredit 

semester mahasiswa dengan metode SMS reminder. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam tugas akhir ini adalah: 

A. Bagaimana merancang dan membuat sistem reminder berbasis short message 

service (SMS).  

B. Bagaimana mengimplementasikan sistem reminder berbasis SMS yang dapat 

memberikan informasi kredit semester kepada mahasiswa. 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah adalah sebagai berikut: 

A. Reminder hanya untuk mahasiswa aktif. 

B. Reminder menggunakan fitur SMS gateway. 

C. Reminder dipakai oleh mahasiswa semester 5 hingga semester 14. 

D. Data yang digunakan berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka 

tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Merancang dan membuat sistem reminder berbasis short massage service 

(SMS). 

B. Merancang sistem yang dapat membantu mahasiswa mengetahui jumlah sisa 

ataupun keseluruhan kredit semester yang telah ditempuh. 

1.5. Metodologi 

Untuk mewujudkan maksud penelitian ini, metodologi penelitian yang 

digunakan penulis adalah sebagai berikut: 

 



3 

 

A. Pengkajian Kasus 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi yang 

diperlukan dalam proses perancangan dan implementasi sistem yang akan dibangun 

dan dianalisa terhadap data-data yang diperlukan. Mempelajari berbagai macam 

literature tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan rumusan masalah. 

B. Pemahaman Sistem dan Studi Literatur 

1. Pengumpulan berbagai macam literatur yang berhubungan dengan sistem 

reminder, SMS gateway, serta sinkronisasi data pada database. 

2. Mempelajari cara kerja sistem reminder berbasis SMS pada studi kasus 

kredit semester di Jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

3. Pemahaman aplikasi berbasis web yang mendukung implementasi dari 

sistem reminder berbasis SMS. 

C. Implementasi 

1. Perancangan sistem 

Pada tahap awal dari tahap implementasi ini dilakukan perancangan dan 

arsitektur sistem. Hal ini akan berguna untuk mengetahui gambaran sistem 

yang akan dibuat. Adapun perancangan dan arsitektur sistem adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 1.1 Arsitektur sistem 

2. Perancangan data 

Pada tahap ini dilakukan perancangan data dimana data yang akan diambil 

dan dipakai dalam studi kasus tugas akhir ini adalah berasal dari database 

BAA, data ini akan selalu terintegrasi antara database BAA dengan database 

sistem di kemudian lanjut. 

3. Perancangan antarmuka 

Pada tahap ini dilakukan perancangan antarmuka untuk memudahkan 

pengoperasian aplikasi atau perangkat lunak pada sistem yang dibangun. 
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D. Pengujian dan Analisa Hasil 

Pada  tahap  ini  adalah  melakukan  pengujian  sistem,  pengujian  disini 

dimaksudkan  untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  sistem  yang  telah 

dibangun. Pengujian dilakukan menggunakan data dummy sebelum nantinya data 

real yang dipakai dan diimplementasikan pada tugas akhir ini. Data dummy tersebut 

dipakai dalam sistem reminder yang telah selesai dibuat, serta diberikan pengaturan 

mengenai informasi dan waktu pengiriman SMS reminder. 

E. Pembuatan Laporan 

Tahap terakhir adalah pembuatan laporan mengenai semua proses yang 

telah dilakukan untuk pembuatan tugas akhir ini. Mulai dari tahap pengkajian kasus 

hingga tahap pengujian dan analisa hasil. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mempermudah 

pembahasan, maka penyusun memberikan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan dari masalah sehingga dapat diangkat menjadi suatu kajian  

tugas  akhir.  Serta  latar  belakang,  rumusan  masalah,  batasan masalah, tujuan, 

metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar  yang berhubungan dengan pembuatan sistem. Dasar  

teori  dari  literature  dan  referensi  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  

diangkat.  Serta  pembahasan  dasar  dari  beberapa hal pendukung lainnya. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan tentang cara kerja dan analisa perancangan sistem sesuai 

dengan teori dasar yang ada. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Membahas  tentang  pembuatan  program,  pengoperasian,  dan pengujian  

sistem  untuk  menentukan tingkat akurasi SMS reminder yang akan diberikan 

kepada mahasiswa semester lima keatas. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi  kesimpulan  dari  pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya,  yang 

merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah. 


