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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini kebutuhan manusia yang tidak ada habisnya menyebabkan 

pesatnya perkembangan teknologi. Salah satunya adalah telepon seluler atau 

yang biasa disebut ponsel. Hampir setiap manusia didunia saat ini 

membutuhkan dan juga menggunakan ponsel sebagai alat bantu penyampaian 

informasi. Selain komunikasi dalam bentuk suara, ponsel juga dilengkapi 

dengan fitur mengirim pesan dalam bentuk teks atau yang lebih dikenal 

dengan nama Short Message Service (SMS). 

Perkembangan radio kampus di Indonesia semakin berkembang, baik 

itu radio kampus yang besar maupun yang kecil. Radio kampus memang 

memiliki ruang lingkup yang sangat terbatas, yaitu biasanya hanya berada di 

lingkungan kampus saja, tetapi radio kampus tidak bisa kita acuhkan begitu 

saja keberadaannya, karena biasanya respon/antusias mahasiswa pada radio 

kampus cukup besar. Interaksi mahasiswa yang cukup besar diantaranya 

dengan mengirim pesan untuk request lagu atau sekedar berkirim-kirim 

salam. Selain dapat mengirimkan pesan untuk berkirim-kirim salam atau 

request lagu, mahasiswa juga dapat mengirimkan pesan kepada penyiar radio 

untuk menyampaikan informasi tersendiri, misalkan, ada kegiatan mahasiswa 

disuatu jurusan atau fakultas tertentu, mahasiswa dapat meng-iklankan 

kegiatannya melalui radio kampus tersebut. 

Tetapi disamping itu semua, ternyata radio kampus kebanyakan masih 

menggunakan cara manual dalam interaksinya terhadap pendengar, yaitu jika 

ada pesan masuk mereka masih menggunakan ponsel. Jadi seorang produser 

harus memilah-milah pesan yang masuk untuk dibacakan oleh penyiar radio 

yang sedang on air, sehingga sms yang masuk dari mulai request lagu, 

berkirim-kirim salam hingga pengumuman penting semua bersatu di dalam 

inbox ponsel. 
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Oleh sebab itu dibangunlah aplikasi untuk mempermudah penyiar dan 

juga produser dalam sebuah program acara radio kampus. Program SMS 

Gateway ini diharapkan dapat memudahkan produser acara untuk memilih-

milih pesan yang masuk, yang kemudian dibacakan oleh penyiar radio seperti 

request lagu, salam-salam dari pendengar dan juga pengumuman penting 

tanpa harus membuka inbox pada ponsel dan mencatat pesan yang masuk 

pada sebuah kertas. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diputuskan untuk membangun 

sebuah aplikasi yang berjudul : “Aplikasi Penerimaan SMS Pada Radio 

Kampus Berbasis SMS Gateway” 

 

1.2       Rumusan Masalah 

Dalam laporan tugas akhir ini ada masalah-masalah yang 

berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan tersebut adalah : 

1. Bagaimana memperkecil terjadinya salah tulis pesan yang masuk? 

2. Bagaimana mengurangi waktu yang terbuang untuk mencatat 

pesan yang masuk? 

3. Bagaimana mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pesan 

yang terlewat atau tidak terbaca? 

 

1.3       Maksud dan Tujuan 

Tujuan dari pembangunan aplikasi yang dibangun ini adalah 

membangun sebuah aplikasi yang dapat: 

1. Menerima langsung pesan yang masuk. 

2. Merekam langsung pesan yang masuk. 

3. Merekam status pesan yang telah terbaca. 
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1.4       Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam pembangunan aplikasi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang akan di bangun menggunakan Visual Basic 6.0, MySql dan 

Gammu. 

2. Hanya user (penyiar dan produser) yang dapat mengolah data. 

3. Aplikasi ini hanya untuk penerimaan pesan saja, tidak bisa untuk 

mengirimkan pesan secara manual. 

4. Aplikasi ini tidak bersifat umum untuk semua radio kampus. 

 

1.5       Metode Penelitian 

Model Waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, 

berurutan dalam membangun software. Model ini adalah suatu metode 

pengembangan perangkat lunak yang mengusulkan pendekatan kepada 

perangkat lunak sistematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat kemajuan 

sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian dan pemeliharaan. Inti 

dari metode waterfall adalah pengerjaan dari suatu sistem dilakukan secara 

berurutan atau secara linear. Jadi jika langkah 1 belum dikerjakan maka tidak 

bisa melakukan langkah 2 dan 3 dan seterusnya:
 [7]

 

1. Analisis : Dalam tahapan ini dilakukan proses analisis kebutuhan sistem. 

Data-data yang dibutuhkan oleh sistem dikumpulkan dengan proses 

penelitian tentang masalah-masalah yang ada, studi literature tentang 

metode yang akan digunakan, dan wawancara kepada pihak sekolah untuk 

kebutuhan informasi data sekolah yang akan digunakan ke dalam sistem. 

2. Desain : Proses desain ini dilakukan untuk menerjemahkan syarat 

kebutuhan ke dalam aplikasi yang akan dibuat sebelum dibuat coding. 

Proses ini berfokus pada struktur data, representasi interface, dan detail 

(algoritma) prosedural.  

3. Coding : Pada tahap ini desain yang sudah dibuat diterjemahkan ke dalam 

bahasa pemrograman sesuai dengan apa yang diperlukan oleh setiap 
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proses yang ada pada aplikasi pendukung keputusan sesuai dengan desain 

yang telah dibuat.  

4. Pengujian : Setelah sistem telah menjadi aplikasi yang siap pakai, 

aplikasi yang telah dibangun diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. 

 

1.6   Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, 

dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I adalah pendahuluan. Bab ini membahas mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, 

metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II adalah landasan teori. Bab ini menjelaskan teori-teori yang 

berkaitan dengan pembangunan Aplikasi Penerimaan SMS Pada Radio 

Kampus Berbasis SMS Gateway. 

BAB III adalah analisis sistem. Bab ini membahas identifikasi 

masalah, analisis sistem, hasil analisis kebutuhan aplikasi dan analisis 

kebutuhan perangkat lunak yang dibangun. 

BAB IV adalah perancangan sistem. Bab ini bab ini membahas 

tentang tahapan perancangan Aplikasi Penerimaan SMS Pada Radio 

Kampus Berbasis SMS Gateway yang meliputi perancangan struktur 

menu dan perancangan antarmuka. 

BAB V adalah implementasi sistem. Bab ini membahas 

implementasi rancangan aplikasi sistem mulai dari implementasi 

lingkungan hardware, software, dan antarmuka yang siap digunakan. 

BAB VI adalah kesimpulan dan saran. Bab ini membahas 

kesimpulan dan saran-saran terhadap kekurangan yang terdapat pada 

aplikasi yang telah dibangun. 


