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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Short Message Service (SMS) adalah fitur handphone yang digunakan 

untuk berkirim pesan dalam format teks. Tarif sms yang murah,  menjadikan sms 

sebagai salah satu media komunikasi unggulan saat ini. Tidak hanya sebatas 

komunikasi antar pengguna saja saat ini teknologi sms juga dapat dikirim secara 

otomatis menggunakan komputer, terlebih jika pengiriman itu menyangkut 

pengiriman secara massal.  

 Layanan SMS diminati masyarakat karena keunggulan yang dimiliki yaitu, 

biaya yang relatif murah namun pengiriman terjamin sampai ke nomor tujuan 

dengan catatan nomor tujuan aktif, pengguna dapat mengirim dan menerima 

pesan  dengan fleksibel artinya kapan saja dan dimana saja, serta layanan SMS 

mudah digunakan bahkan untuk orang yang awam terhadap dunia teknologi 

informasi (Saputra, 2011) 

 Monitoring atau pengawasan adalah salah satu hal pokok dalam 

manajemen (Terry, 1960) termasuk didalamnya adalah manajemen pendidikan.  

Pengawasan bertujuan menjaga agar pendidikan dilaksanakan sesuai dengan 

rencana serta menggerakkan komponen-komponen yang terlibat secara sinergis 

yang mengarah pada tujuan pencapaian pendidikan.   

 Dalam proses pencapaian tujuan pendidikan tersebut, sekolah sebagai 

pusat pendidikan bukanlah satu-satunya komponen yang bertanggung jawab 

terhadap pendidikan siswa namun keterlibatan orang tua dan masyarakat dapat 

menjadi pendukung bagi berhasilnya sebuah manajemen pendidikan. Karena 

itulah perlu dibina hubungan komunikasi antara komponen pendidikan yang 

berada di dalam sekolah yaitu siswa, guru,dan tata usaha dengan komponen diluar 

yaitu orang tua. 
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Karena itulah dipandang perlu adanya media informasi yang mampu 

menjadi sarana komunikasi antar keduanya. Sarana komunikasi yang telah 

digunakan dalam usaha monitoring perkembangan siswa saat ini menggunakan 

teknologi handphone baik sms ataupun pembicaraan dua arah melalui telpon 

begitu juga pada SMK Budi Utomo. Namun teknologi tersebut belum terintegrasi 

dengan informasi pendidikan yang terkait dengan perkembangan siswa seperti 

informasi kehadiran siswa, nilai, pelanggaran, dan keuangan siswa. Penelitian ini 

akan diterapkan penggunaan teknologi sms gateway yang terintegrasi dengan 

sistem akademik siswa disekolah sehingga diharapkan orang tua, guru, siswa dan 

petugas TU mengetahui perkembangan pendidikan peserta didik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara membuat aplikasi monitoring  siswa menggunakan 

teknologi sms gateway ?  

2. Bagaimana mengintegrasikan database akademik dan keuangan siswa 

dengan teknologi sms gateway ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Beberapa hal yang merupakan batasan penelitian ini yaitu : 

1. SMS gateway dibangun dengan fasilisitas SMS single, SMS multiple, 

SMS group. 

2. Sistem SMS gateway dibangun dengan menggunakan bahasa 

pemrograman php dan mysql sebagai database 

3. Tidak membahas masalah yang disebabkan atau berhubungan dengan 

layanan jaringan (provider) 
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1.4 Tujuan Penelitian 

   Tujuan penelitian ini adalah pembuatan aplikasi sms gateway yang 

terintegrasi dengan database akademik dan keuangan siswa untuk 

memudahkan monitoring perkembangan siswa oleh orang tua, guru, siswa, 

dan petugas tata usaha sekolah. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi penyelesaian masalah dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

I. Study Literatur 

 Tahapan ini adalah tahapan pengumpulan data atau teori – teori 

yang mendasari pembuatan aplikasi ini, yaitu tentang : 

• Sistem Infomasi Akademik 

• SMS Gate way 

• HTML PHP dan MySql 

II.  Perancangan dan Desain System 

Adapun metode penelitian yang dilakukan terbagi menjadi 

beberapa bagian sebagai berikut : 

• Merancang proses kerja sistem.  

• Merancang diagram activity dan use case diagram 

• Analisa sistem meliputi Functional Modeling, Class Modeling. 

III.  Implementasi Sistem 

Pada tahapan ini akan dilakukan mengimplementasikan desain 

sistem yang telah dirancang menggunakan bahasa pemograman php dan 

MySql database. 
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IV.  Analisa Dan Pengujian Sistem 

Pada tahap ini, rancangan program yang telah direalisasikan akan 

diuji coba kelayakannya. Kemudian dari hasil uji coba sistem tersebut 

akan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk hasil yang optimal 

selama proses tugas akhir berlangsung.  

 

V. Pembuatan Laporan 

Tahapan akhir dalam penelitian tugas akhir ini adalah penarikan 

kesimpulan atas keseluruhan hasil yang diperoleh dari langkah-langkah 

yang telah dilakukan. Dimana penarikan kesimpulan ini merupakan 

jawaban dari permasalahan yang ada. Selain itu juga akan diberikan saran 

sebagai masukan yang berkaitan dengan pengembangan lebih lanjut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penulisan tugas akhir ini meliputi 

bagian-bagian  sebagai berikut ini : 

BAB I Pendahuluan : Pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penyelesaian masalah 

dalam penelitian yang dilakukan. 

BAB II Landasan Teori : Pada bab ini memuat semua landasan teori dari 

topik tugas akhir. Mengupas secara mendalam seluruh dasar teori yang 

digunakan lengkap dengan referensinya. 

BAB III Analisa Dan Perancangan Sistem : Pada bab ini dituliskan 

perancangan pembangunan sistem yang akan dibuat dengan menjabarkan 

perancangan object oriented, perancangan data, perancangan arsitektural, dan 

perancangan antarmuka (interface). 

BAB IV Implementasi Dan Pengujian : Pada bab ini berisi hasil pengujian 

dari implementasi sistem yang dibagun. 
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BAB V Penutup : Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan berisi tentang ringkasan hasil implementasi dan pengujian, 

sedangkan saran berisi tentang usulan-usulan terhadap penyelesaian lebih 

lanjut dari permasalahan yang dikaji. 


