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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada perkembangan teknologi saat ini banyak segala sesuatunya dilakukan 

serba canggih, mudah dan praktis. Manusia memerlukan komunikasi untuk saling 

bertukar informasi dimana saja. Salah satu sistem komunikasi yang merupakan 

andalan bagi terselenggaranya integrasi sistem telekomunikasi secara global 

adalah dengan ditemukannya teknologi handphone, yang saat ini hampir semua 

orang sudah memilikinya untuk memudahkan dalam mengakses informasi secara 

cepat dan mudah. Salah satu ciri mobile  teknologi adalah untuk mendapatkan 

informasi ataupun pengaksesannya harus menggunakan cara yang mudah dan 

tidak mengganggu aktifitas mereka. Kemudian munculah macam-macam fitur dari 

handphone tersebut, salah satunya adalah SMS (Short Message Service). Karena 

dengan fasilitas inilah kita dapat mengirimkan pesan kepada tujuan secara cepat, 

tepat dan dengan biaya  yang sangat murah. Dalam perkembangannya teknologi 

SMS berkembang menjadi SMS gateway. Salah satu contohnya adalah program 

yang akan kami buat dengan judul “ Perancangan dan Pembuatan Sistem 

Layanan Informasi P2KK  Berbasis Teknologi SMS Gateway ”.  

Diharapkan dengan adanya sistem ini mahasiswa akan mendapatkan 

informasi seputar P2KK dengan cepat dan akurat dari panitia P2KK secara 

langsung melalui SMS gateway P2KK. Informasi yang ada antara lain adalah 

pembagian jadwal, nilai dan kelas P2KK tiap angkatan. Caranya cukup mudah 

yaitu cukup dengan sebuah handphone, dan yang dapat kita lakukan diantaranya 

adalah mengetikkan beberapa karakter sms sesuai dengan apa yang ingin kita 

ketahui berdasarkan format yang sudah ditentukan, kirim ke server tersebut, dan 

dapatkan hasilnya dengan mudah dan harganya pun relatif murah. 

Sistem ini terdiri dari modem ( HP ) yang dihubungkan melalui kabel data 

ke komputer. Interface komputer dengan admin menggunakan program NetBeans 

IDE 7.1.2.  dan didukung oleh database interbase yaitu database mahasiswa UMM 

atau database P2KK.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana merancang sebuah system SMS Gateway di P2KK? 

2) Bagaimana membuat sebuah system SMS Gateway di P2KK? 

3) Bagaimana penerapan SMS Gateway di P2KK? 

1.3   Batasan masalah 

Permasalahan yang ingin dibatasi dalam perancangan dan pembuatan sistem 

informasi  P2KK  dengan menggunakan SMS gateway ini mencakup: 

1. Bagaimana merancang sebuah system yang dapat memberikan informasi 

P2KK bagi Trainer, Co-Trainer dan Mahasiswa yang mengikuti P2KK. 

2. Pertanyaan yang diajukan dibatasi dengan format yang telah ditentukan 

dan dengan kata-kata yang tepat sesuai perintah di server.   

3. Server yang dihubungkan dengan komputer menggunakan modem ( HP ) 

4.  Database yang digunakan adalah My SQL. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari tugas akhir yang ingin di capai adalah : 

1) Merancang sebuah system SMS Gateway di P2KK 

2) Membuat sebuah system SMS Gateway di P2KK 

3) Menerapkan SMS Gateway di P2KK sebagai system layanan 

informasi bagi trainer dan mahasiswa 

 

1.5 Metodologi  

 

1.  Studi Literatur 

Pada tahap ini akan diadakan studi literatur tentang bahasa pemrograman 

java, pengumpulan data-data pendukung yang dibutuhkan, serta teknologi 

baik hardware maupun software yang dibutuhkan. Pada pembangunan 

aplikasi ini akan menggunakan NetBeans IDE 7.1.2 sehingga dilakukan 

studi literatur tentang NetBeans IDE 7.1.2. Disamping itu juga dilakukan 

studi literatur tentang MySQL. 

2.  Survey Data 

Pada tahap ini dilakukan pencarian data khususnya data kegiatan P2KK 

untuk kebutuhan data perancangan kebutuhan sistem. Karena pada aplikasi 
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ini yang dibutuhkan adalah data riil, maka data tersebut akan didapatkan 

dari kegiatan P2KK Universitas Muhammadiyah. 

3.  Analisa dan Perencanaan Sistem 

Tahapan ini merupakan tahapan untuk melakukan analisa data yang 

berupa pemilihan bahasa pemrograman, integrasi sistem dengan sistem lain,  

mobile technologi  yang digunakan serta pemilihan aplikasi yang digunakan  

dalam SMS gateway, setelah itu konsep yang telah terkumpul akan didesain 

menggunakan  UML. Desain meliputi  flow chart, use case diagram, activity 

diagram, sequence diagram, class diagram. 

4. Pembuatan Sistem 

Pembuatan Sistem yang akan digunakan untuk menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

5. Pengujian dan Evaluasi 

Pengujian dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 

sistem yang dibuat pada tugas akhir ini dapat berfungsi sesuai dengan proses 

sistem yang diharapkan. 

6. Pembuatan Laporan 

Membuat dokumentasi dari semua tahapan proses diatas berupa laporan 

yang berisi tentang dasar teori dan hasil tugas akhir ini. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dari tugas akhir ini direncanakan sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan sasaran, metodologi, serta 

sistematika pembahasan dari tugas akhir ini. 

 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan 

penyelesaian tugas akhir, yang didapatkan dari berbagai macam buku serta 

sumber-sumber terkait lainnya yang berhubungan dengan pembuatan tugas 

akhir ini. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini membahas mengenai perancangan sistem, meliputi 

perancangan hierarki, perancangan proses, dan perancangan user interface. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

 Bab ini menyajikan dan menjelaskan seluruh hasil dan analisa dalam 

pembuatan tugas akhir ini dan bagaimana proses analisa tersebut hingga 

dapat menghasilkan output berupa hasil informasi yang cepat, tepat dan 

akurat. 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dari uji coba perangkat lunak, dan saran 

untuk pengembangan, perbaikan serta penyempurnaan terhadap aplikasi 

yang telah dibuat. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Pada bagian ini berisi mengenai referensi – referensi yang telah 

dipakai oleh penulis sebagai acuan dan penunjang serta parameter yang 

mendukung penyelesaian tugas akhir ini baik secara praktis maupun secara 

teoritis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


