
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan penemuan–penemuan dalam dunia informasi dan komunikasi 

bertujuan untuk mempermudah individu dalam melaksanakan aktivitas sehari – 

hari maupun dalam melaksanakan tugas–tugasnya. Informasi dalam suatu instansi 

sangat dibutuhkan oleh individu yang tergabung dalam suatu instansi tersebut. 

Penyampaian informasi yang akurat sangat dibutuhkan dalam suatu instansi demi 

kelancaran kegiatan – kegiatan.  

KBKPH (Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) Pangandaran 

merupakan sebuah instansi yang bergerak dalam pengelolaan kehutanan dan 

wisata yang berada di wilayah Kab. Pangandaran. KBKPH Pangandaran memiliki 

jumlah pegawai yaitu 48 pegawai dan dijabat oleh seorang Asper (Asistant 

Perhutani), Asper mempunyai bawahan yaitu KRPH (Kepala Resort Pemangku 

Hutan) dan KRPH mempunyai bawahan yaitu Mandor. KBKPH Pangandaran  

sendiri mempunyai beberapa wilayah wisata yang dikelola, setiap wilayah wisata 

dikelola oleh Kepala Pengelola Wisata. Kepala Pengelola Wisata mempunyai 

bawahan yang disebut sebagai pengelola-pengelola dan Kepala Pengelola Wisata 

bekerja dibawah perintah KRPH. Selain itu, KBKPH Pangandaran juga memiliki 

jabatan lainnya seperti Kepala Urusan Administrasi (KAUR) yang bertugas untuk 

menangani bagian administrasi. Penempatan para pegawai di beberapa lokasi 

wisata dan kehutanan yang dikelola oleh KBKPH Pangandaran, merupakan lokasi 

yang masih susah dari jangkauan internet. Penyampaian informasi kepada semua 



 

 
 

pegawai menggunakan sebuah pesan singkat atau SMS (short message service) 

dan menggunakan surat undangan. Penyampaian informasi secara masal dengan 

menggunakan SMS cukup memakan waktu karena harus dilakukan penyeleksian 

nomor telepon terlebih dahulu atau manajemen kontak terlebih dahulu sebelum 

informasi atau pesan tersebut dikirim ke nomor yang dituju. Oleh karena itu, 

dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat menyampaikan informasi secara masal ke 

semua pegawai dan pengurus. Aplikasi yang dapat menyampaikan informasi 

secara akurat dan cepat yaitu SMS Gateway.  

Berdasarkan permasalahan diatas maka dibuatlah skripsi dengan judul 

“Aplikasi Android Pengganti Infrastruktur SMS Gateway Berbasis Cloud 

Computing”. Aplikasi ini merupakan aplikasi SMS Gateway yang menggunakan 

smartphone dengan sistem operasi android sebagai infrastruktur SMS Gateway.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi adalah : 

a. Bagaimana membuat aplikasi ini dapat berjalan dengan lancar untuk 

menyampaikan informasi SMS secara masal mengenai informasi rapat 

atau pertemuan kepada para pegawai. 

b. Bagaimana membuat aplikasi ini dapat berjalan dengan lancar untuk 

menyampaikan informasi secara masal mengenai informasi SMS rapat 

rutin bulanan kepada para pegawai. 

c. Bagaimana membuat aplikasi ini dapat menyampaikan informasi hasil 

rapat kepada para pegawai. 



 

 
 

d. Bagaimana membuat SMS Gateway ini dapat menyampaikan 

informasi mengenai hasil rapat, informasi rapat rutin bulanan, dan 

informasi yang lainnya dengan menggunakan Cloud Computing 

sebagai jalur komunikasi antara PC Server dengan Smartphone 

Android yang telah terinstal aplikasi khusus untuk SMS Gateway.   

 

1.3. Ruang Lingkup 

Untuk dapat memecahkan masalah seperti yang dikemukakan, maka ruang 

lingkup yang akan diteliti meliputi : 

a. Membuat SMS mengenai Pertemuan. 

b. Membuat SMS yang akan memberikan informasi mengenai Rapat 

Rutin Bulanan. 

c. Membuat  Informasi hasil rapat.  

d. Membuat informasi lainnya yang bersifat pemberitahuan. 

e. Membuat jalur komunikasi menggunakan Cloud Computing antara PC 

Server dengan Smartphone Android. 

f. Aplikasi SMS Gateway hanya diperuntukan untuk Pegawai di  

KBKPH Pangandaran.  

 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini untuk membuat suatu Aplikasi SMS Gateway 

dengan menggunakan Smartphone Android sebagai Infrastruktur SMS Gateway 

berbasis Cloud Computing yang dapat digunakan sebagai media penyampaian 



 

 
 

informasi secara masal kepada semua pegawai dan anggota di KBKPH 

Pangandaran. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

a. Meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk infrastruktur yang 

digunakan. 

b. Penyampaian informasi lebih terjadwal. 

c. Pegawai dapat mengetahui hasil rapat yang dikirim dari sistem 

aplikasi. 

 


