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Bab 1  

Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 
Informasi merupakan sebuah kebutuhan yang sangat 

melekat dalam kehidupan manusia. Setiap individu 

membutuhkan informasi tentang apa saja yang perlu dia 

ketahui dalam kehidupannya. Pada dasarnya informasi 

merupakan salah satu komponen dari sistem komunikasi yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum sistem 

komunikasi terdiri dari lima komponen yaitu pesan atau 

informasi yang akan disampaikan, pengirim informasi, 

penerima informasi, media penyampaian, dan aturan-aturan 

dalam proses komunikasi itu sendiri. 

Dewasa ini sebuah informasi dapat disampaikan melalui 

berbagai media. Perkembangan media penyampaian informasi 

juga telah berkembang dengan pesat seiring berkembangnya 

teknologi untuk memenuhi kebutuhan manusia akan informasi 

secara realtime. Banyak media yang digunakan oleh para 

sender untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

Penyampaian informasi dimulai dari media yang paling 

sederhana seperti memuat informasi pada media massa cetak 

sampai penyampaian informasi melalui media yang sangat 

dekat dengan masyarakat modern yaitu melalui sarana telepon 

selular. Telepon selular merupakan suatu alat yang telah 
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menjadi kebutuhan masyarakat secara umum dewasa ini. 

Hampir semua orang memiliki telepon seluler untuk 

komunikasi sehari-hari. Salah satu fasilitas yang dapat 

digunakan adalah fasilitas SMS atau Short Message Service. 

Dalam sebuah universitas seperti Universitas Kristen 

Satya Wacana yang mempunyai mahasiswa dari seluruh 

penjuru Indonesia, sebuah media penyampaian informasi 

menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Informasi 

seperti adanya tagihan pembayaran kuliah, kalender akademik 

dan laporan hasil perkuliahan perlu disampaikan kepada 

mahasiswa dan wali mahasiswa sebagai penerima informasi, 

supaya terjalin hubungan yang baik antara universitas dan 

pihak mahasiswa serta wali.  

Berdasarkan latar belakang itulah, penulis tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul Analisis dan Perancangan 

Sistem SMS INFO Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 

 

1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka 

permasalahan yang terjadi adalah Bagaimana menganalisa dan 

merancang sistem SMS INFO UKSW sehingga informasi 

disampaikan dengan baik oleh pihak universitas. 

 

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 

menganalisa dan merancang kembali sistem informasi yang 

telah ada sebagai salah satu solusi atas tidak maksimalnya 
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sistem SMS Info sebagai media penyampaian informasi 

kepada customer yaitu mahasiswa dan wali dari pihak kampus.  

Manfaat penelitian ini adalah diperolehnya analisa dan 

perancangan sistem informasi berbasis SMS yang baru yang 

dapat diterapkan di Universitas Kristen Satya Wacana. Dari 

sisi orang tua /wali sebagai customer, sistem ini bermanfaat 

sebagai sarana penyampai informasi yang fleksibel dan 

interaktif. Sedangkan untuk perkembangan sistem informasi 

sendiri, rancangan ini bermanfaat untuk mengetahui beberapa 

kekurangan yang ada sehingga dibutuhkan rancangan sistem 

yang baru. 

 

1.4. Batasan Masalah 
Untuk menghindari penyimpangan dari topik yang 

dibahas, maka penulis membuat beberapa batasan masalah 

yang akan dibahas. Batasan-batasan tersebut adalah : 

- Pembahasan difokuskan pada sistem SMS Info saja, yaitu 

analisis sistem SMS Info yang telah diterapkan. 

- Dari analisis sistem yang telah diterapkan akan dicari 

kelebihan dan kelemahan sistem yang telah diterapkan 

untuk merancang sistem yang baru. 

- Perancangan sistem yang baru dengan alat bantu DFD, 

ERD, dan perancangan Database. 
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1.5. Sistematika Penulisan Laporan 
Untuk mempermudah dalam memahami keseluruhan isi 

dari penulisan laporan ini maka laporan ini disusun dalam 

beberapa bagian, yaitu : 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab  ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Batasan Masalah, dan 

Sistematika Penulisan Laporan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Berisi penjelasan mengenai Sistem Informasi, SMS, dan 

Perancang Sistem Informasi. 

Bab 3 Metode Perancangan 

Membahas tentang sistem informasi yang sudah ada, analisis 

sistem yang sudah ada dengan pendekatan SWOT, serta 

rencana perancangan sistem yang baru. Perancangan meliputi 

Entity Relationship Diagram (ERD), perancangan Database, 

Context Diagram, dan Data Flow Diagram Leveled (DFD 

Leveled). 

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Bab ini membahas tentang perancangan sistem informasi yang 

baru berdasarkan analisis dari sistem yang sudah ada. 

Pembahasan meliputi perancangan diagram alir (Flowchart) 

dan juga rancangan tampilan atau interface. 

Bab 5 Kesimpulan dan Saran Pengembangan 

Bab ini berisis tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya 

serta saran-saran yang bertujuan untuk menyempurnakan 

analisa dan perancangan sistem informasi ini.��


