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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hasil studi mahasiswa diukur dalam bentuk indeks prestasi kumulatif 

(IPK) dan merupakan ukuran prestasi mahasiswa yang dalam menempuh 

studi di perguruan tinggi. Hasil studi mahasiswa selain di beritahukan kepada 

mahasiswa yang bersangkutan juga diberitahukan kepada orang tua 

mahasiswa. Dengan cara ini diharapkan orang tua mahasiswa dapat 

mengetahui prestasi putra-putrinya sekaligus memberikan arahan bilamana 

nilai kuliahnya dianggap kurang baik. Hasil studi mahasiswa itu umunya 

disampaikan kepada orang tua mahasiswa melalui surat dan website. Menurut 

beberapa sumber diketahui bahwa hasil studi tersebut tidak sampai kepada 

orang tua karena alamat yang dicantumkan dalam amplop surat bukan alamat 

orang tua. Adapun untuk dapat mengakses hasil studi yang sesungguhnya 

sudah disediakan oleh pihak kampus yaitu melalui website, dan orang tua 

mahasiswa harus membutuhkan password. Namun kebanyakan mahasiswa 

tidak transparan kepada orang tua, sehingga orang tua tidak dapat melihat 

hasil studi putra-putrinya melalui website. Untuk mengatasi masalah ini dan 

dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada orang tua mahasiswa dalam 

hal pelaporan hasil studi mahasiswa maka tugas akhir ini mengambil tema 

perancangan sistem informasi hasil studi mahasiswa yang dapat diakses 

melalui telepon. Menggunakan sistem ini orang tua yang ingin mengetahui 

hasil studi putra putinya dapat menelepon nomor telepon Public Switched 

Telephone Network (PSTN) kampus dan apabila telah tersambung cukup 

memasukkan nomor induk mahasiswa (NIM) melalui tombol telepon maka 

sistem informasi ini akan menyuarakan nama dan IPK. 

Perancangan dan pembuatan alat ini menggunakan Raspberry pi, karena 

Raspberry Pi mempunyai keunggulan, diantaranya hemat listrik yaitu hanya 

menggunakan tegangan sebesar 5 VDC. Selain itu keunggulan lainnya adalah 

Raspberry pi dirancang untuk bekerja dalam waktu yang panjang atau tahan 

lama. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang muncul dalam perancangan alat ini antara lain: 

a. Bagaimana mendeteksi adanya panggilan yang tidak dijawab oleh 

operator? 

b. Bagaimana membuat perangkat sistem informasi yang dapat menerima 

masukan dengan menekan tombol dari penelepon berupa NIM? 

c. Bagaimana membuat perangkat sistem informasi yang dapat mencari nama 

dan IPK untuk NIM yang sudah diterima? 

d. Bagaimana perangkat sistem informasi dapat mengkonversi nama dan nilai 

IPK menjadi suara serta mengirimkan ke penelepon? 

 

1.3 Tujuan 

a. Merancang dan membuat alat yang bisa mendeteksi adanya panggilan 

tidak terjawab oleh operator telepon. 

b. Merancang dan membuat sistem informasi yang dapat menerima masukan 

dengan menekan tombol dari penelepon berupa NIM. 

c. Merancang dan membuat perangkat sistem informasi yang dapat mencari 

nama dan IPK yang tersimpan dalam database untuk NIM yang sudah 

diterima oleh penelepon. 

d. Dapat merancang dan membuat perangkat sistem informasi yang dapat 

mengkonversi nama dan IPK menjadi suara serta mengirimkannya ke 

penelepon. 

  

1.4 Batasan Masalah 

Supaya tujuan tugas akhir ini dapat dicapai dengan baik perlu 

ditetapkan batasan masalah sebagai berikut: 

a. Perangkat sistem informasi dikendalikan menggunakan Raspberry Pi. 

b. Tidak membahas algoritma konversi teks ke suara, tetapi menggunakan 

library open source. 

c. Database hasil studi mahasiswa disimpan dalam sebuah komputer/laptop 

dan diakses melalui jaringan TCP/IP. 
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d. Hasil studi mahasiswa dinyatakan dalam sebuah tabel database MySQL, 

untuk pengujian disediakan maksimal 30 mahasiswa. 

e. Penekanan tombol dari penelepon dideteksi menggunakan IC dekoder 

DTMF seri CM8870.  

 

1.5 Metodologi 

Untuk merancang dan membuat sistem informasi hasil studi mahasiswa 

ini perlu dilakukan tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Studi literatur mengenai pendeteksi panggilan tidak terjawab dan 

pendeteksi penekanan tombol telepon.  

b. Mempelajari instruksi MySQL untuk mencari nama dan IPK menurut 

NIM. 

c. Mempelajari library open source untuk konversi teks ke suara. 

d. Merancang dan mensimulasikan rangkaian sistem informasi hasil studi 

mahasiswa. 

e. Merancang diagram alir (flowchart) program Raspberry pi yang akan 

digunakan sebagai pendeteksi panggilan tak terjawab, pendeteksi 

penekanan tombol, pencari nama/IPK, dan konverter teks ke suara. 

f. Menulis kode program Raspberry Pi dan menjalankannya. 

g. Menguji alat dan menyempurnakannya bila ditemukan adanya 

kekurangan-kekurangan baik secara hardware maupun software. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan dalam tugas akhir ini akan dibuat dalam beberapa 

bab yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi pembahasan masalah umum yang meliputi latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, dan 

sistematika penulisan tugas akhir ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Meliputi teori – teori yang relevan dengan masalah pokok yang 

akan digunakan sebagai bahan acuan penyusunan tugas akhir. 
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pembahasan mengenai analisis dan perancangan terhadap aplikasi 

dan sistem secara keseluruhan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Implementasi dari hasil perancangan pada Bab III dan pengujian 

sistem yang telah dibangun. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dan saran terhadap seluruh kegiatan tugas akhir 

yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


