
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi saatinikebutuhan akan informasi yang cepat 

sangatlah penting, terutama dengan perkembangan teknologi informasi pada 

segala bidang maka penggunaan teknologi dalam mengolah suatu informasi 

sangatlah mutlak. Salah satu bidang yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

teknologi informasi adalah bidang bisnis industri. Saat ini  yang berperan penting 

dalam pengembangan industri di bumi ini penting informasi dari dua arah dengan 

mengunakan teknologi.Semakin pesatnya kemajuan teknologi, informasi tidak 

hanya dapat diakses melalui website yang memanfaatkan teknologi internet. 

Ditinjau dari pola kehidupan masyarakat indonesia yang semakin maju, maka saat 

ini dapat dipastikan bahwa hampir semua orang sudah memanfaatkan teknologi 

selular. Dan layanan SMS sebagai salah satu layanan selular yang paling populer 

serta diminati karena penggunaannya yang mudah serta biayanya yang sangat 

murah. 

PT Huma Indah Mekar merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agri 

bisnis khususnya pada bidang perkebunan, dan pengolahan karet.Perusahaan 

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1983 terletak di Desa Penumangan Baru, 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten TulangBawang Barat Provinsi 

Lampung.  PT Huma Indah Mekar merupakan anak perusahaan dari PT  Bakrie 

Sumatra Plantations Tbk. Secara keseluruhan lahan yang dikuasai PT Huma Indah 

Mekar adalah seluas 5.157,03 Ha dan dengan luas lahan yang telah disertifikatkan 

seluas 4.449,85 Ha, serta memiliki jumlah karyawan yang mencapai kurang lebih 

http://id.wikipedia.org/wiki/1983
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sekitar 1516 karyawan. Informasi yang diberikan kepada seluruh karyawan 

mengenai kegiatan kerja seperti informasi rapat karyawan, inspeksi karyawan, 

peningkatan hasil produksi, pengaturan jam kerja, pemberian alat-alat produksi, 

pemupukan pohon, dan lain sebagainya. Penyampaian informasi yang cepat 

sangat membantu dalam proses kelancaran kegiatan kerja pada PT. Huma Indah 

Mekar. 

Penyampaian informasi kegiatan kerja pada PT. Huma Indah Mekar 

terbilang masih memiliki beberapa kekurangan dan kendala. Dikarenakan 

penyampaian informasi yang ditujukan kepada karyawan hanya melalui dari 

penyebaran surat, atau melalui panggilan telepon/sms biasa sehingga memerlukan 

waktu yang cukup lama karena penyampaian informasi yang tidak serentak. 

Penyampaian informasi yang melaui surat yang ditujukan untuk seluruh karyawan 

yang berada dilingkungan divisi dicetak secara missal dan diberikan oleh 

perwakilan kepala mandor atau mandoran, apabila melalui panggilan telepon/sms 

biasa maka diperlukan waktu untuk menghubungi nomor karyawan satu persatu. 

Dengan jumlah karyawan yang banyak informasi dikhawatirkan tidak bias sampai 

kesemua karyawan dalam waktu yang cepat. 

Penggunaan media aplikasi yang dapat membantu dalam menyampaikan 

informasi kegiatan kerja kepada seluruh karyawan yang secara cepat tanpa 

menggunakan penyebaran surat maupun panggilan telepon dan sms biasa yang 

saat ini memiliki kekurangan dan aplikasi sangat penting dibutuhkan, 

dikarenakankaryawan PT. Huma Indah Mekar mayoritas masih menggunakan 

telepon seluler/handphone dan masih sedikit yang menggunakan smartphone 

berbasis android, maka penyampaian informasi kergiatan kerja PT. Huma Indah 
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Mekar dapat disampaikan kepada seluruh karyawan secara cepat melalui bantuan 

SMS Gateway guna mempermudah setiap karyawan yang menggunakan telepon 

seluler/handphone. Sejatinya SMS Gateway merupakan sebuah sistem aplikasi 

yang digunakan untuk mengirim dan atau menerima SMS, dan biasanya 

digunakan pada aplikasi bisnis, baik untuk kepentingan broadcast promosi, servis 

informasi terhadap pengguna, penyebaran content produk/jasa, dan lain-lain ( M. 

Hilmi Masruri. 2015:1 ) 

Penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh 

Calvin Abbot Marbun dengan judulnya yaitu “Aplikasi Layanan Informasi Pada 

Karyawan Berbasis PHP dan SMS Gateway di PT. Abbott Indonesia” penelitian 

tersebut bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada keseluruh karyawan 

dapat dilakukan dengan cepat dan tepat untuk mengganti peran papan 

pengumuman yang selama ini masih digunakan dalam penyebaran informasi di 

PT. Abbott Indonesia. Membuat aplikasi SMS Gateway pengiriman pesan agar 

setiap karyawan langsung mendapatkan informasi dengan cepat dan tepat 

keseluruh karyawan dengan metode yang digunakan dalam merancang SMS 

Broadcast ini adalah UML dan dalam membangun aplikasi SMS Broadcast ini 

dibutuhkan perangkat lunak pendukung yaitu seperti Apache sebagai Web Server, 

PHP sebagai bahasa pemrograman berbasis Web¸MySQL sebagai basis data. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis utarakan mengenai 

permasalahan-permasalah yang terjadipada PT. Huma Indah Mekar diatas, maka 

penulis mengangkat sebuah judul penelitian “Aplikasi Sistem Informasi 

Kegiatan Kerja Menggunakan SMS Gateway (Studi Kasus pada PT. Huma 

Indah Mekar)”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara menyampaikan informasi kegiatan kerja kepada karyawan 

dengan cepat agar informasi yang diterima tidak tertunda?  

2. Bagaimana cara membuat suatu aplikasi SMS Gateway yang digunakan untuk 

membantu menyampaikan informasi kegiatan kerja kepada seluruh karyawan 

yang ada pada PT. Huma Indah Mekar? 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi di buat hanya berfungsi untuk penyampaian informasi kegiatan kerja 

untuk menunjang kebutuhan karyawan dan perusahaan. 

2. Aplikasi penyampaian informasi kegiatan kerja ini dijalankan secara 

localhost atau offline, karena hanya akan digunakan oleh satu user yaitu 

admin. 

3. Aplikasi yang digunakan hanya bisa bersifat broadcast. 

 

1.4. Keaslian Penelitian 

 Penelitian tentang sistem atau aplikasi penyampaian informasi kegiatan 

kerja yang menggunakan teknologi SMS Gateway sudah pernah dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya namun penelitian yang akan dilakukan penulis 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah pernah dilaksanakan. Sebagai 

perbandingan maka peneliti menguraikan hasil dari berbagai penelitian terkait 

berdasarkan jurnal penelitian dan menyimpulkan perbedaannya. Dari hasil 
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pengamatan terdapat 3 hal perbedaan, yaitu berdasarkan lokasi penilitian, ruang 

lingkup wilayah, dan jenis informasi. 

 Berdasarkan pada lokasi atau tempat penelitian, Arafah, Muhammad 

(2011) melakukan penelitian pada PT. Mega Auto Finance Makassar, Setiyono, 

Wahyu (2012) melakukan penelitian Kelurahan Desa Sugihrejo Semarang, 

Winarsih, Sri., Triyono, Ramadian Agus., Sukadi (2013) melakukan penelitian 

pada Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, Sabarudin (2014) melakukan 

penelitian pada PT. PLN (Persero) Area Pontianak, Marbun, Calvin Abbot (2015) 

melakukan penelitian pada PT. Abbott Indonesia, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian mengenai tentang SMS Gateway sudah ada didaerah luar Lampung, 

sedangkan di wilayah Lampung belum ada yang melakukan penelitian tentang 

penyampaian informasi khususnya bagi perusahaan-perusahaan di Lampung. 

 Berdasarkan ruang lingkup wilayah informasi yang disampaikan, Arafah, 

Muhammad (2011) dalam karya ilmiahnya mencakup wilayah Makassar, 

Setiyono, Wahyu (2012) mencakup wilayah Kelurahan Desa Sugihrejo, Winarsih, 

Sri., Triyono, Ramadian Agus., Sukadi (2013) mencakup wilayah Kecamatan 

Pringkuku, Sabarudin (2014) mencakup pada Area Pontianak, Marbun, Calvin 

Abbot (2015) mencakup pada PT. Abbott Indonesia. Informasi yang disampaikan 

memiliki kesamaan dengan diusulkan hanya saja masih sedikit perusahaan yang 

menggunakan SMS Gateway dalam penyampaian informasi kegiatan kerja. 

 Dari segi jenis informasi yang disampaikan berdasarkan penelitian 

terdahulu, Arafah, Muhammad (2011) membuat aplikasi SMS Gatewaypada PT. 

Mega Auto Finance bertujuan menyampaikan informasi kepada konsumen 

mengenai informasi jadwal jatuh tempo pembayaran konsumen, checklist 
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konsumen, pengumuman serta layanan saran dan masukan, Setiyono, Wahyu 

(2012) membuat aplikasi SMS Gateway pada Kelurahan Desa Sugihrejo 

mengenai menyampaikan informasi kepada staff kelurahan maupun masyarakat 

yang berkaitan dengan kegiatan yang diadakan oleh Kelurahan Desa Sugihrejo, 

Winarsih, Sri., Triyono, Ramadian Agus., Sukadi (2013) membuat aplikasi SMS 

Gateway pada Kecamatan Pringkuku mengenai menyampaikan informasi yang 

bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan pemerataan pembangunan 

khususnya dibidang infrastruktur desa, penambahan permodalan untuk usaha kecil 

dan peningkatan kapasitas masyarakat yang berbasiskan pemberdayaan 

masyarakat, Sabarudin (2014) membuat aplikasi SMS Gatewa ypadaPT. PLN 

(Persero) Area Pontianak yang dapat digunakan dalam melayani layanan 

informasi gangguan aliran listrik dan informasi tagihan pemakaian energi listrik 

secara valid, Marbun, Calvin Abbot (2015) membuat aplikasi SMS Gateway pada 

PT. Abbott Indonesia mengenai penyampaian informasi yang hanya dapat 

dilakukan oleh administrator yang ingin menyebarkan informasi keseluruh 

karyawan perusahaan. Pada penelitian yang diusulkan kali ini, informasi yang 

dapat disampaikan keseluruh karyawan yaitu mnyampaikan informasi kegiatan 

kerja yang bersifat berupa pemberitahuan dan himbauan. 

Kelima penelitian diatas adalah sumber referensi jurnal yang peneliti guna 

untuk merancang sistem pada PT. Huma Indah Mekar. Sistem yang peneliti buat 

pada PT Huma Indah Mekar dapat digunakan untuk menyampaikan informasi 

kepada seluruh karyawan maupun untuk masing-masing divisi. Sehingga 

penyebaran informasi dapat dikontrol berdasarkan keperluan karyawan di tiap-tiap 

divisi. Sistem ini dikembangkan menggunakan teknologi SMS Gateway dan 
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bahasa pemrograman PHP. Informasi disampaikan langsung oleh admin sistem 

tanpa melalui request. 

 

1.5.  Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu  mempunyai tujuan dan 

sasaran. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui permasalahan yang terjadi, yaitu mengenai penyampaian 

informasi kegiatan kerja pada PT. Huma Indah Mekar dan mencari solusi 

untuk mengatasi masalah tersebut.  

2. Mengembangkan suatu aplikasi penyampaian informasi kegiatan kerja secara 

cepat dan serentak dengan teknologi SMS Gateway, sebagai sarana atau 

fasilitas bagi PT. Huma Indah Mekar untuk menyampaikan informasi 

kegiatan kerja kepada seluruh karyawan. 

 

1.6. Manfaat  yang Diharapkan 

 Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu PT. Huma Indah 

Mekar dalam menyampaikan informasi kegiatan kerja kepada seluruh 

karyawan secara cepat dan tepat waktu, sehingga informasi tidak tertunda 

atau tidak diterima karyawan secara menyeluruh. 

2. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas 

karyawan di perusahaan, sehingga meminimalisir kejadian mis-komunikasi 

serta membantu pihak perusahaan dalam menyampaikan informasi keseluruh 

karyawan dalam satu waktu yang bersamaan. 


