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ABSTRAK 

 Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berkembang pesat saat ini, mendorong munculnya berbagai 

teknologi yang baru dengan bentuk yang bermacam-macam. Salah 

satu contoh perkembangan ilmu teknologi saat ini adalah  penggunaan 

handphone sebagai media telekomunikasi menjadi sebuah kebutuhan 

pokok dan sudah menjadi suatu kebiasaan pada masyarakat. 

Sistem yang dibuat diharapakan dapat membantu memudahkan 

pengguna untuk mendapat informasi jadwal ujian di tempat studi 

bersangkutan, serta dapat dikembangkan kembali untuk meningkatkan 

kesempurnaan dari sistem dan untuk perkembangan lebih lanjut.  

Dengan maraknya transfer informasi yang dilakukan oleh 

masyarakat pada saat ini,maka media SMS sangat baik digunkan untuk 

transfer data atau informasi dalam kapasitas kecil.Dengan media SMS 

,para pengguna bias mengetahui informasi yang dibutuhkan dari 

server, misalnya SMS banking yang menyediakan fasilitas informasi 

saldo tabungan bagi para nasabahnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Teknologi komunikasi berkembang sangat pesat seiring dengan semakin 

banyaknya permintaan masyarakat akan teknologi tersebut.Salah satu tekhnologi 

yang berkembang sekarang ini adalah Global Sistem for Mobile communication 

(GSM) atau yang lebih dikenal dengan telepon seluler digital. Short Messaging 

Service (SMS) merupakan salah satu fitur dari GSM yang dikembangkan dan 

distandarisasi oleh European telecommunication standart Institute (ETSI). SMS 

merupakan salah satu media yang banyak digunakan oleh masyrakat sekarang ini, 

karena SMS memiliki tarif yang murah dibandingkan berbicara langsung dengan 

nomor yang dituju. Dapat dilihat saat ini tarif SMS mampu mencapai Rp 15,- per 

SMS. Di sisi lain banyak mahasiswa yang menggunakan fitur SMS untuk saling 

bertukar informasi, seperti misalnya ketika seorang mahasiswa membutuhkan 

informasi jadwal ujian disaat yang bersangkutan berhalangan untuk dapat melihat 

langsung jadwal yang tertera pada papan pengumuman di Universitas tempat 

mahasiswa tersebut melakukan studi, biasanya mahasiswa tersebut akan 

menanyakan kepada teman mahasiswa yang lain, padahal tidak semua teman 

mahasiswanya dapat memberikan informasi. 

Pada umumnya sulit untuk mendapatkan informasi jadwal ujian tanpa 

harus hadir di tempat studi yang bersangkutan, apalagi jika pengumuman jadwal 

ujian tersebut terlambat. Meskipun sulit namun terdapat kemungkinan untuk 

membagi informasi jadwal ujian bagi yang membutuhkan tanpa harus hadir di 

tempat studi yang bersangkutan. Pada penelitian ini penulis merancang sebuah 
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sistem yang memanfaatkan SMS sebagai media untuk membagi informasi jadwal 

ujian bagi yang membutuhkan. Karena data SMS berupa teks yang terdiri dari 

karakter dan symbol. 

Jadwal ujian yang tertera dipapan pengumuman juga merupakan teks. 

Secara umum metode yang digunakan dalam sistem ini yaitu menerima sebuah 

SMS yang berupa pertanyaan jadwal ujian dengan format tertentu, yang kemudian 

secara otomatis akan di buat sebuah balasan berupa informasi jadwal ujian yang 

dimaksud.  

Sistem yang dibuat diharapakan dapat membantu memudahkan pengguna 

untuk mendapat informasi jadwal ujian di tempat studi bersangkutan, serta dapat 

dikembangkan kembali untuk meningkatkan kesempurnaan dari sistem dan untuk 

perkembangan lebih lanjut.  

Maraknya transfer informasi yang dilakukan oleh masyarakat pada saat 

ini,maka media SMS sangat baik digunkan untuk transfer data atau informasi 

dalam kapasitas kecil.Dengan media SMS ,para pengguna bias mengetahui 

informasi yang dibutuhkan dari server, misalnya SMS banking yang menyediakan 

fasilitas informasi saldo tabungan bagi para nasabahnya.Para nasabah hanya 

mengirim SMS dengan kode – kode tertentu ke server yang kemudian secara 

otomatis aka di reply oleh server tersebut tentang informasi yang diinginkan oleh 

pengirim sesuai dengan kode – kode yang diterima oleh server 
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1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana  membuat aplikasi sistem informasi Jadwal ujian berbasis SMS  

2. Membuat suatu sistem informasi jadwal ujian yang lebih efisiensi dalam 

waktu 

3. Membuat system yang mudah dalam pengoperasiannya  

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada permasalahan – permasalahan diatas maka batasan dalam Tugas 

Akhir ini adalah : 

1. Sistem difokuskan pada informasi jadwal ujian 

2. Active database dibangun dengan menggunakan MySQL 

3. Aplikasi PHP dengan Tools SMS Gateway tidak berhubungan, keduanya 

berjalan dengan fungsi masing masing 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Membuat sistem informasi jadwal ujian berbasis SMS dengan 

menggunakan active database  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

  Manfaat dari pembuatan sistem informasi jadwal ujan berbasis SMS 

dengan SMS gateway adalah : 

1. Diharapkan mampu memberikan informasi jadwal ujian melalui SMS 
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2. Diharapkan mampu melakukan auto reply dengan menggunakan Active 

Database MySQL 

1.6 Metodologi Penulisan 

Tugas Akhir dan penelitian lapangan ini diselesaikan dengan 

menggunakan urutan metodologi sebagai berikut :  

1. Study literature  

Study literature dilaksanakan dengan cara mengumpulkan dan 

mempelajari segala macam informasi yang berhubungan dengan 

bahasa Pemrograman Java,Sistem kerja SMS 

2. Desain Sistem 

Pada tahap ini dilaksanakan perancangan Sistem Perangkat Lunak 

yang akan dibuat berdasarkan hasil study literature yang ada. 

Pembuatan Aplkasi ini meliputi desain database, desain struktur data , 

desain aliran informasi, desain antar muka, desain akses user, desain 

algoritma dan pemrograman. Perencanaan penggunaan bahasa 

pemrograman 

3. Implementasi  

Dalam tahap ini, dilakukan implementasi berdasarkan studi pustaka 

dan rancangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya.dalam bentuk 

program 

4. Uji  Coba dan Evaluasi  

Pada tahap ini dilakukan uji coba program untuk mencari masalah 

yang mungkin timbul, mengevaluasi jalannya program, dan 

mengadakan perbaikan jika ada kekurangan. 
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5. Analisa Hasil Uji Coba  

Pada tahap ini dihasilkan uji coba dan beberapa revisi, jika terjadi 

kekurangan dan kesalahan terhadap perangkat lunak yang telah selesai 

dibuat dan diharapkan perangkat lunak tersebut mengalami segala 

macam uji coba sehingga menghasilkan output yang diharapkan. 

 

 Pembuatan laporan Tugas Akhir  

Pada tahap terakhir ini disusun buku sebagai dokumentasi dari 

pelaksanaan Tugas Akhir. Dokumentasi ini dibuat untuk menjelaskan 

aplikasi agar memudahkan orang lain yang ingin mengembangkan 

aplikasi lebih lanjut. 

1.7 Sistematika Penulisan 

      Pada laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 

dengan sitematika pembahasan sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 

penulisan pembuatan tugas akhir ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 

yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 
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BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini dijelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem 

yang digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan 

sistem antara lain: Flowchart, Sistem Flow, Data Flow Diagram 

(DFD), dan Entity Relational Diagram (ERD). 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah 

dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses dan  

implementasi antarmuka. Serta pelaksanaan uji coba dan evaluasi 

dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 

pengembangan sistem. 

DAFTAR PUSTAKA 

  Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 

yang digunakan dalam pembutan laporan tugas akhir ini. 
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