
 

 

 

I-1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab pendahuluan ini akan dijelaskan mengenai dasar-dasar dalam 

pembuatan laporan. Dasar-dasar tersebut terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keberadaan media informasi yang terdapat di website Universitas 

Widyatama senantiasa dapat membantu penyampaian informasi yang ada di 

Universitas Widyatama, khususnya jadwal kegiatan akademik yang harus 

disampaikan dengan baik kepada pihak penerima informasi. Dalam prosesnya 

mahasiswa dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan yang ada di kampus. Di 

Universitas Widyatama hal-hal tersebut dapat di lihat melalui e-campus yang 

dapat di akses di website Universitas Widyatama. Mahasiswa dapat mengakses 

berbagai informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik, namun setelah 

dilakukan studi lapangan, diperoleh hasil bahwa saat ini orang tua/wali mahasiswa 

belum dapat ikut serta menggunakan fasilitas e-campus. 

Penyampaian informasi kegiatan non akademik di kampus juga dinilai 

merupakan suatu hal yang penting. Karena selain kegiatan akademik, kampus juga 

merupakan sarana diadakannya acara-acara non formal bersifat positif seperti 

kegiatan-kegiatan kemahasiswaan,  seminar, bazaar, dan lain-lain.  Dalam hal ini 

mahasiswa diharapakan untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan 

tersebut. Mahasiswa dapat menyalurkan bakat dan kemampuannya dalam 

berbagai kegiatan, dan adanya sosialisasi antar mahasiswa dan pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

Di Universitas Widyatama masih menganut metode pembelajaran yang 

disampaikan oleh dosen secara presentasi di kelas. Dosen secara langsung 

menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa di kelas. Hal ini 

menyebabkan dibutuhkannya peran aktif mahasiswa untuk senantiasa hadir dalam 
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pertemuan di kelas. Dari persoalan yang ada, maka kehadiran secara fisik di 

kampus tetap penting apapun alasannya, dan bagaimanapun canggihnya teknologi 

yang dipergunakan. Karena pentingnya kehadiran mahasiswa di kelas, orang 

tua/wali dirasa perlu untuk mengetahui tentang kehadiran anaknya di kampus 

guna untuk memantau dan mengawasi kehadiran perkuliahan anaknya. 

Oleh karena itu, penulis mengambil judul Sistem Reminder untuk 

Kegiatan Akademik dan Non Akademik Berbasis SMS Broadcast. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk memberikan dan memperjelas tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembuatan aplikasi ini, maka penulis memaparkan rumusan masalah dalam 

laporan penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana agar informasi kegiatan yang ada di media informasi kampus 

dapat dengan efektif disampaikan informasinya kepada mahasiswa dan 

orang tua/wali mahasiswa? 

2. Bagaimana agar mahasiswa dapat menerima, menyampaikan informasi 

dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kampus bersifat non formal? 

3. Bagaimana agar orang tua/wali mahasiswa dapat mendapatkan informasi 

kehadiran anaknya dalam perkuliahan secara efektif? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian yang dilakukan adalah membuat aplikasi untuk 

meningkatkan layanan informasi dengan menerapkan konsep berbasis SMS 

Broadcast di Universitas Widyatama. Adapun tujuan yang diharapkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kegiatan yang ada di kalender akademik dengan 

efektif kepada mahasiswa dan orang tua/wali mahasiswa sesuai 

kebutuhannya. 
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2. Memberikan mahasiswa fasilitas untuk ikut serta dalam menyampaikan 

dan menerima informasi tambahan seperti event, kegiatan UKM, dan lain-

lain di luar informasi yang ada di kalender akademik. 

3. Menyampaikan informasi data kehadiran mahasiswa di kampus kepada 

orang tua/wali mahasiswa. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah atau ruang lingkup kajian dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Sistem informasi ini dibuat di Universitas Widyatama. 

2. Pengguna dengan hak akses sebagai administrator bertugas sebagai 

pengelola data pengguna sistem. 

3. Pengguna dengan hak akses sebagai akademik bertugas mengelola data 

mahasiswa, orang tua, dosen, mengajar dosen, belajar mahasiswa, 

kehadiran mahasiswa, kalender, dan mata kuliah. 

4. Mahasiswa yang telah berhasil melakukan proses masuk dapat 

mengirimkan pesan yang berisikan mengenai kegiatan yang ada di 

Universitas Widyatama dan di luar jadwal kegiatan yang ada di 

kalender akademik. 

5. SMS dikirim ke nomor yang tercatat dalam database yang dimiliki oleh 

server dalam database. 

6. Mahasiswa dosen, dan orang tua/wali mahasiswa dapat mengubah data 

pribadinya setelah melalukan proses masuk terlebih dahulu. 

7. Orang tua/wali mahasiswa menerima laporan kehadiran mahasiswa jika 

anaknya sudah tiga kali tidak hadir dalam proses belajar di kelas suatu 

mata kuliah. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Tahapan-tahaan yang dilakukan dalam melakukan pengembangan 

perangkat lunak yaitu : 
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1. Studi Sistem Berjalan, mengumpulkan data yang diperlukan dalam 

penelitian. Studi sistem berjalan ini dilakukan dengan cara : 

a. Tanya Jawab, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan 

pengurus akademik, karyawan di bagian IT Centre, pengurus 

pemerintahan mahasiswa. 

b. Kuesioner, yaitu mengumpulkan informasi yang memungkinkan 

penulis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik 

beberapa orang utama yang bisa terpengaruh oleh sistem yang 

diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. 

2. Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mencari informasi yang 

berkaitan dengan penelitian baik berupa buku-buku, artikel-artikel, 

tabloid, maupun internet dan juga dari sumber lainnya yang mendukung 

dalam perancangan sistem didasarkan pada landasan teori yang ada. 

3. Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak yaitu 

metodologi waterfall. Dalam model ini setiap tahap dilakukan berurutan, 

satu sebelum yang lainnya, selain itu dari satu tahap kita dapat kembali ke 

tahap sebelumnya. 

Adapun tahapan dari metode waterfall ini adalah sebagai berikut : 

a. Analisis 

Tujuan dilakukan tahapan ini adalah untuk memahami sistem yang ada 

pada saat ini agar dapat mendefinisikan permasalahan sistem sehingga 

selanjutnya dapat menentukan kebutuhan sistem secara garis besar 

sebagai persiapan ke tahap perancangan.  

b. Perancangan 

Pada tahap perancangan ini diberikan gambaran umum yang jelas 

kepada pengguna dan rancang bangun yang lengkap tentang sistem 

yang akan dikembangkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

pengembangan sistem. Tahap perancangan ini dilakukan sebagai 

persiapan untuk tahap implementasi. 

c. Implementasi/Coding/Pemrograman 
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Setelah tahap perancangan sistem, selanjutnya dilakukan konversi 

rancangan sistem ke dalam kode-kode bahasa pemrograman yang 

diinginkan. Pada tahap ini dilakukan pembuatan komponen-komponen 

sistem yang meliputi modul program, antarmuka dan basis data. 

d. Pengujian 

Tahap pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan serta memastikan 

bahwa perangkat lunak yang dihasilkan adalah valid dan sesuai dengan 

kebutuhan yang telah dideskripsikan. 

 

Gambar 1.1 Waterfall Model[1] 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun untuk sistematika pembahasan laporan ini terdiri dari enam bab, 

yaitu: 

Bab Satu Pendahuluan, merupakan bagian kesatu dari laporan ini.  Pada 

bagian ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan 

tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab Dua Landasan Teori, merupakan bagian kedua dari laporan ini.  

Pada bagian ini akan dibahas landasan teori yang berkaitan dan digunakan dalam 

tugas akhir ini. 
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Bab Tiga Analisis Sistem, merupakan bagian ketiga dari laporan ini. Pada 

bagian ini akan dibahas analisis sistem yang terdiri dari deskripsi sistem lama, 

prinsip kerja sistem lama, identifikasi masalah, sistem yang sedang berjalan, dan 

hasil analisis sistem.. 

Bab Empat Perancangan Sistem, bab ini membahas tentang tahapan 

perancangan ‘Sistem Reminder untuk Kegiatan Akademik dan Non Akademik 

berbasis SMS Broadcast’ yang meliputi deskripsi sistem baru, pengguna sistem, 

perancangan sistem, dan perancangan antar muka. 

Bab Lima Implementasi Sistem, merupakan bagian kelima dari laporan 

ini. Pada bagian ini akan dibahas implementasi rancangan aplikasi sistem mulai  

dari hardware, software, dan antarmuka yang siap digunakan, implementasi 

fungsi per use case. 

 Bab Enam Kesimpulan dan Saran, merupakan bagian keenam dari 

laporan ini. Pada bagian ini akan dibahas kesimpulan dan saran-saran terhadap 

kekurangan yang terdapat pada aplikasi yang telah dibangun. 


