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BAB I
PENDAHULUAN
Latar belakang
Sort Messages Service ( SMS ) merupakan suatu teknologi dalam komunikasi yang sekarang ini sering digunakan. Merupakan sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon genggam untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek Layanan pesan singkat tersebut telah menjadi tren masa kini bagi kalangan umum dalam berkomunikasi. Dengan dukungan standar teknologi GSM pada perangkat handphone maka perangkat tersebut telah menerapkan teknologi sms. 
Penggunaan teknologi SMS sekarang ini telah mencakup beberapa aspek bisnis. Terutama pada polling ( pengumpulan pendapat) baik hal itu bersifat komersil ataupun tidak. Penggunaan teknologi ini sangat efektif  untuk beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah sms sangat portabel dengan biaya yang relatif murah serta hampir setiap orang telah memiliki perangkat handphone dengan fasilitas teknologi sms.
Salah satu penerapan SMS adalah sms gateway mengenai polling dalam kuis. Polling merupakan suatu pencarian suara terbanyak terhadap suatu kasus yang diambil. Kemudian pemenangnya akan diambil dengan mencari nomor telepon yang telah disimpan di database operator secara acak. Dimana hal ini menggunakan hanphone yang dihubungkan ke komputer agar dapat berhubungan dengan sms center.
1.2.	Rumusan masalah 
Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan menjadi suatu rumusan masalah yaitu bagaimana merancang program SMS Gateway yang diterapakan pada suatu polling dalam kuis.
1.3.	Ruang lingkup
Dari rumusan masalah di atas maka ruang lingkup untuk permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :
	Peserta polling tidak perlu melakukan registrasi karena nomor Handpone untuk mengirim pesan tersebut .dijadikan vaildasai sehingga satu orang hanya boleh mengirim satu kali saja.
	Tidak menyangkut masalah harga registrasi ataupun harga per sms.

Penentuan pemenang polling akan dilakukan secara otomatis dan acak sesuai dengan tanggal yang telah dijadwalkan dimana tanggal tersebut dapat diatur secara manual.
Seorang operator awalnya belum mengetahui jawaban dari polling tersebut. Sehingga jawaban dari polling tersebut dapat diketahui dengan suara terbanyak dari para pelanggan.
Tujuan penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu aplikasi sms gateway yang diterapkan pada polling dalam dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan Sistem Operasi  Windows XP.




