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ABSTRAK 

 

            Pada universitas, khususnya UPN “Veteran” Jawa Timur terdapat banyak 
pegawai. Apalagi bagi para pegawai yang sedang ditugaskan diluar kampus, hal ini 
tentu akan sangat menyulitkan pihak kampus dalam mendata kegiatan apa saja 
yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Untuk itulah muncul ide untuk merubah 
proses pendataan itu melalui sms dengan basis SMS Gateway. 
           Perancangan system yang dilakukan ini dipergunakan untuk menjembatani 
agar proses data aktivitas pegawai dapat sampai ke tujuan (SMS Center). Selain itu, 
user akan semakin dimudahlan dengan tampilan / interface yang dapat diakses 
melalui ponsel yang berisikan form untuk data aktivitas. Dalam sistem yang dibuat, 
terdapat dua peran yaitu user dan admin. User mengirimkan sms dalam format 
yang tertentu yang kemudian dikirimkan ke SMS Center yang kenudian diakses 
oleh admin. Sedangkan admin bertugas untuk memanage data yang ada. Teknologi 
web mobile yang diimplementasikan pada rancang bangun perangkat lunak 
penjadwalan aktivitas karyawan dan dosen di upn veteran jatim sehingga dapat 
memberi manfaat berupa kemudahan akses kepada klien kapan pun dan di mana 
pun, dalam hal pegawai dan dosen, untuk meminta informasi, baik itu untuk 
pendataan kegiatan serta memanage kegatan para karyawan dan dosen melalui sms. 

 
  

Kata Kunci :  Daily Activity, Aktivitas, Pegawai, WAP, PHP, Mysql, mobile 

compuitng  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Aktivitas sehari-hari merupakan suatu keharusan bagi setiap manusia. Mulai 

dari anak-anak sampai orang dewasa sekalipun, pasti memiliki daftar aktivitas 

mereka masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mempermudah mereka untuk 

mengingat kegiatan yang belum dan sudah dilakukan. Bahkan untuk aktivitas yang 

masih dalam rencana sekalipun. 

Pada universitas, khususnya UPN “Veteran” Jawa Timur terdapat banyak 

pegawai, sehingga data kegiatan merekapun berjumlah lebih dari satu pada setiap 

harinya. Untuk itulah dibuat sebuah system untuk mendata kegiatan para dosen 

tersebut berupa sebuah buku aktivitas. Data kegiatan tersebut diinputkan manual 

kedalamnya lalu data tersebut disimpan oleh pihak BAAK untuk kemudian dapat 

dilihat oleh atasan. Setiap universitas memiliki cara– cara sendiri untuk memanage 

data aktivitas para pegawai dan dosen tersebut agar dapat dilihat kembali apabila 

diperlukan. 

Akan tetapi di zaman yang telah maju ini, perlu dibuat system yang lebih baik 

lagi. Hal ini dikarenakan banyaknya kekurangan yang ditemukan pada system 

diatas. Diantaranya ialah proses penginputan datanya masih menggunakan sytem 

manual pada buku absensi. Kemudian data tersebut dapat hilang ataupun rusak 

dengan mudah serta kurang efisien. Apalagi bagi para pegawai yang sedang 

ditugaskan diluar kampus, hal ini tentu akan sangat menyulitkan pihak kampus 

dalam mendata kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Untuk 

itulah muncul ide untuk merubah proses pendataan itu melalui sms dengan basis 

SMS Gateway. Perancangan system yang dilakukan ini dipergunakan untuk 
1 
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menjembatani agar proses data aktivitas pegawai dapat sampai ke tujuan (SMS 

Center). Selain itu, user akan semakin dimudahlan dengan tampilan / interface 

yang dapat diakses melalui ponsel yang berisikan form untuk data aktivitas. Dalam 

sistem yang dibuat, terdapat dua peran yaitu user dan admin. User mengirimkan 

sms dalam format yang tertentu yang kemudian dikirimkan ke SMS Center yang 

kenudian diakses oleh admin. Sedangkan admin bertugas untuk memanage data 

yang ada. 

 

1.2.Perumusan Masalah 

1. Sistem Informasi ini dibuat untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang     

dapat dilakukan secara singkat dan dapat memberi manfaat berupa 

kemudahan akses kepada klien kapan pun dan di mana pun, dalam hal 

pegawai dan dosen, untuk meminta informasi  

2. Mempermudah memanage beberapa kegiatan para dosen dan 

karyawan.program ini di khususkan dilingkungan jurusan informatika. 

1.3.TUJUAN 

           Membangun aplikasi mobile yang dapat mempermudah karyawan dan dosen 

untuk mengingat kegiatan yang belum dan sudah dilakukan. Bahkan untuk aktivitas 

yang masih dalam rencana sekalipun 

 

1.4. MANFAAT 

          Adanya tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Universitas 

maupun civitas akademik: 

1. Mempermudah pendataan kegiatan para dosen dan seluruh karyawan 

2. Mempermudah memanage beberapa kegiatan para dosen dan karyawan 
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1.5. Metodologi Pembuatan Skripsi 

Pembuatan Skripsi terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Survei Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan survei dengan memberikan kuisioner kepada 50 orang 

responden yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat  

2. Studi Literatur. 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen, referensi-referensi, 

buku-buku, sumber dari internet, atau sumber-sumber lain yang diperlukan untuk 

merancang dan mengimplementasikan aplikasi. 

3. Analisa dan Perancangan Aplikasi  

Dari hasil studi literatur dan hasil survei lapangan akan dibuat deskripsi umum 

sistem serta dilakukan analisa kebutuhan sistem, selain itu juga dilakukan 

perancangan awal aplikasi yang akan dibuat, sehingga akan dihasilkan disain 

antarmuka dan proses yang siap untuk diimplementasikan. 

4. Pembuatan Aplikasi. 

Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu karena 

model dan rancangan aplikasi yang telah dibuat diimplementasikan dengan 

menggunakan teknologi Web mobile. 

5. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 

Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat ini akan dilakukan beberapa skenario uji 

coba dan dievaluasi untuk kelayakan pemakaian sistem. 

6. Penyusunan Buku Skripsi 

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Skripsi. Buku ini disusun 

sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Skripsi. dari penyusunan buku ini 
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diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin menyempurnakan dan 

mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 

 

1.6.Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan yang dibuat dalam Skripsi ini disusun dalam 

beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum Skripsi yang meliputi latar 

belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, 

serta metodologi dan sistematika pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang menjadi 

landasan pembuatan Skripsi antara lain: SMS, Perbandingan Kinerja 

Algoritma Kompresi Teks, mysql, Thread. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan 

perancangan sistem yang meliputi antara lain: deskripsi umum sistem, 

kebutuhan sistem, pemodelan sistem berorientasi objek, perancangan 

proses latar dan perancangan antarmuka aplikasi. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah dibuat 

sebelumnya yang meliputi: implementasi basis data, implementasi 

proses latar dan implementasi form-form antarmuka aplikasi. 
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BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 

Bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, skenario uji 

coba, pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang telah 

dilakukan untuk kelayakan pemakaian aplikasi. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan aplikasi 

lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada aplikasi guna 

untuk mendapatkan hasil kinerja aplikasi yang lebih baik. 
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