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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATARiBELAKANG 

 Teknologiisistem informasi dalamiorganisasi bisnis dewasa ini menjadi 

penting, artinyaiberkaitan dengan ketepataniwaktu dan kebenaranipenyediaan 

informasiiyang dibutuhkanipemakai. Perkembangan teknologiiinformasi telah 

merambah ke berbagaiibidang kehidupanidan tidak dapat dipungkiriibahwa 

teknologiiinformasi dapat meningkatkaniefektivitas dan efisiensiikerja suatu 

organisasi. Sebagian besar masyarakatisemakin merasakaniteknologi informasi 

sebagai salah satuikebutuhan pokok disamping kebutuhaniakan sandang, ipangan, 

dan papan[1]. 

 Teknologi informasi adalah bagian dari media yang digunakan untuk 

menyampaikanipesan pada banyak orang. Kemajuan teknologiiyang sangat pesat 

mengubah hidup manusia menjadiiserba mudah danipraktis. Teknologiitelepon 

seluler yangidapat memudahkan seseorang berkomunikasiidengan orangilain 

dimanapun berada, isalah satuifasilitas dariitelepon seluler yang banyakidipakai 

saat iniiadalah SMS. SMSidinilai sangat praktis, imurah, daniefisien. iPerilaku 

pengguna ponselisampai saat iniidapat dikatakanibahwa setiap sms yangimasuk 

pasti akan dibaca karenaisifat ponseliyang personal tadi, ditambahilagi secara 

psikologiibahwa seseorang itu inginiselalu dianggapipenting. iJadiiapapun jenis 

smsiyang masuk, iorangitersebut pastiiakan membukaidanimembacanya, 

isehingga pesanidapat tersampaikanidengan cepatidan lebih efisien tanpaiharus 

memberitahukanimelaluiiselebaran atauisurat pemberitahuaniyang belumitentu 

akanidibaca. iSelainiuntuk mengirimipesan antaripengguna ponsel, SMSijuga 

cocokiuntuk diterapkanidan berinteraksiidengan suatu sistemiinformasi berbasis 

komputer[2]. Kasava adalah sebuahiperusahaan yang bergerak dibidang industri 

pengolahan tepung mocav, yaitu tepung alternative penggantiidari tepung gandum 

dimana bahan utamanya yaitu ubii(singkong). Dalam menjalankan roda 

perusahaan, tentu saja kasava harus terus melakukan komunikasi terhadap 

karyawan dan juga petani, baik itu komunikasi berupa instruksiikegiatan rapat 
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karyawan dan petani, maupun informasiitentang kebijakan perusahaan dan juga 

tentang naik-turun nya harga. Dalam penyampaian informasi kepada karyawan 

maupun kepadaipetani, kasava membutuhkan sebuah layananiyang praktis, simple 

dan mudah di gunakan, yaitu menggunakanilayanan sms gateway.  

Beberapa faktor mengapa kasava memilih layanan sms gateway, di 

antaranya yaitu masih banyak pekerja yang belum bisa mengoperasikan 

smartphone, masih banyak daerah yang belum terjangkau jaringan internet dan 

juga dari sisi karyawan dan petani, penggunaan layanan sms lebih murah. 

 SMS gatewayiadalah sebuahiperangkat yangimenawarkan layananitransit 

SMS, imentransformasikan pesanikeijaringan selular dariimedia lain, iatau 

sebaliknya, isehingga memungkinkanipengiriman atauipenerimaan pesaniSMS 

dengan atauitanpa menggunakaniponsel[3]. 

Dalam perkembangan teknologi sms gateway, banyak pengguna sms 

gateway server yang telah berpindah menggunakan cloud sms gateway. Cloud 

SMS Gateway adalahilayanan SMSigateway yang dapat diakses melalui jaringan 

internet dan dapat di integrasikanidengan website dan aplikasiiyang terhubung 

dengan jaringaniinternet melalui API(Antarmuka pemrogramaniaplikasi[4]. 

Selama ini, untuk menjalankan sebuah  SMS Gateway kita masih 

memerlukan beberapaipiranti, di antaranya yaitu PC atau notebook. Yangimutlak 

dibutuhkan adalah sebuahikomputer, ponsel atau modem dan juga membutuhkan 

server. 

Timbul sebuah permasalahan, dalam menjalankan sms gateway, kasava 

merasa sedikit terbebani, antara lain seringnya terjadi kerusakan pada PC di 

karenakan PC yang hidup secara terus menerus, pembengkakan anggaran pada 

listrik karena pc yang terlalu lama di hidupkan, dan pembengkakan anggaran pada 

SMS dedicated.  

Raspberry Pi, seringidisingkat dengan nama Raspi, adalah komputer 

papanitunggal (single-boardicircuit; SBC) yang seukuranidengan kartuikredit 

yang dapat digunakan untukimenjalankan programiperkantoran, ipermainan 

komputer, dan sebagaiipemutar media hingga video beresolusiitinggi. iRaspberry 

https://id.wikipedia.org/wiki/SMS_Gateway
https://id.wikipedia.org/wiki/Antarmuka_pemrograman_aplikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Permainan_komputer
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Pi dikembangkan oleh yayasaninirlaba, Rasberry Pi Foundation, yangidigawangi 

sejumlah pengembang dan ahliikomputer dari UniversitasiCambridge, Inggris. 

Dengan adanya raspberry pi, diiharapkan mampu menggantikan fungsiidari pc 

sebagai penghubung antaraiserver, admin danijugaiclient. 

Dari permasalahan tersebut, penelitianidilakukan untuk membuatialat yang 

dapat menggantikaniperan beberapa piranti sms gateway menjadi lebih simpel 

danijuga mampu meminimalisir pengeluaran anggaran perusahaan namunimampu 

menggantikan peran pc tersebut secaraimaksimal. 

1.2 RumusaniMasalah 

Dari uraian lataribelakang diatas, didapat rumusanimasalah sebagaiiberikut : 

a. Bagaimana cara merancang danimengimplementasikan android sms 

gateway? 

b. Bagaimana cara menghubungkan aplikasi sms gateway pada smartphone 

dengan raspberry pi? 

1.3 Tujuan 

tujuan dari tugas akhiriini antara lain yaitu: 

a. Merancang danimengimplementasikan sms gateway berbasis android. 

b. Menguji apakah alat ini sudahiberjalan sebagaimana mestinyaisesuai 

dengan konsep yangitelah di rancang. 

1.4 BatasaniMasalah 

Berikut merupakanibatasan-batasanimasalah yang di cakupidalam peembuatan 

tugas akhiriini, antara lain: 

a. Sistemimenggunakan raspberry pi 3+. 

b. Menggunakan sistem operasi android jelly bean. 

c. Komunikasi dua arah. 

1.5 Metodologi 

Adapun metodeiyang akan di gunakan dalamipembuatan tugas akhiriini 

terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut: 

a. Kajian pustaka 
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Pada tahapiini dilakukan pengumpulanidokumen, jurnal, buku, idan 

literatureiilmiah lainya yangiberhubungan baik secara teknisimaupun 

konseptual tentang hardware raspberryipi, komponen-komponenidasar 

elektro. 

b.  Perancangan sistem 

Memberikan gambaraniumum sistem yang akaniditerapkan dalam 

pembuatanialat tersebut. Gambaran umum alatiiniiditampilkan berupa 

rancangan sistem dan alur kerjaiprogram. 

c. Implementasi 

Tahap implementasi hasiliperancangan sistem ke dalam kode–kode 

denganimenggunakan bahasaipemrograman yang dijalankan di raspberry 

pi.  

d. Pengujian 

Pengujian ini di lakukan  melalui beberapa kali percobaan sebagai berikut: 

1) Apakah piranti sms gatewayiberjalan sebagaimana yang diharapkan? 

2) Apakah komunikasi antara client dengan server dapat berjalan 

sebagaimana diharapkan? 

1.6 SistematikaiPenulisan 

Sistematika penulisaniyang digunakan dalam penyusunan skripsiiiniiadalah: 

BAB IiPENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan lataribelakang yang menjelaskan tentangipenelitian tugas 

akhiriyang berjudul “ perancangan android sms gateway berbasis 

raspberry pi pada server kasava.org”, rumusanimasalah, tujuan penelitian, 

batasanimasalah, metodologi, danisistematikaipenulisan. 

BAB IIiLANDASAN TEORIi 

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan landasan teori-teoriiyang 

berkesinambungan, dimana landasan teori-teori tersebut dapatimendukung 

permasalahan-permasalahan yang akan dikajiioleh peneliti, sehingga dapat 

mendukung peneliti untuk membangun sebuahisistem sms gateway. 

BAB IIIiANALISA DAN PERANCANGANiSISTEM 

Pada bab ini berisi perancangan sisem-sistem yang akan dibuat perancangan 

tersebut meliputiianalisa sistem, iperancangan sistem serta desainiinterface. 
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BABiIV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Babiini menjelaskan mengenai imlementasi sistem sms gateway dan 

pengujian dariiprogam serta screenshoot pengujian. 

BAB ViPENUTUP 

Pada bab iniiberisi kesimpulan danisaran yang dibuat oleh peneliti dari sistem 

tersebutisehingga dapat dikembangkan untuk sistemiselanjutnya. 


