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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Seiring dengan berkembangnya kebudayaan manusia, teknologi pun juga turut 

berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi yang pesat ini tidak mematikan 

sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Justru inovasi-inovasi cemerlang manusia 

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut membuat hubungan 

komunikasi dan interaksi antar sesama manusia menjadi berkembang. Dahulu, 

manusia berkomunikasi dengan sesamanya secara langsung. Namun dengan semakin 

canggihnya teknologi. Komunikasi dapat dilakukan secara tidak langsung. Teknologi 

tersebut antara lain telepon, radio, dan short message service (SMS). SMS merupakan 

salah satu teknologi untuk berkomunikasi yang paling populer. SMS menjadi populer 

didasarkan pada fakta bahwa pemakaiannya yang mudah dan tarif yang terjangkau 

bagi masyarakat bahkan bagi yang kurang mampu sekalipun. 

 Dewasa ini banyak sekali pihak yang memanfaatkan teknologi SMS untuk 

berbagai keperluan seperti untuk polling SMS, call center, SMS pengaduan, SMS 

interaktif, dan SMS broaadcast. Pada studi kasus ini yang penulis lakukan adalah 

membangun sebuah sistem SMS broadcast pada PT. PLN UPJ Mojosari. Teknologi 

SMS broadcast akan dapat memudahkan pengelolaan pengiriman SMS yang begitu STIK
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banyak secara bersamaan. Dengan begitu pekerjaan tersebut akan dapat dilakukan 

secara cepat, efektif, dan efisien. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang diketahui di atas terdapat rumusan masalah 

 dalam laporan kerja praktek yaitu : 

 1. Bagaimana membuat dan merancang sebuah sistem aplikasi SMS 

Broadcast pada PT. PLN UPJ Mojosari.  

1.3 Batasan Masalah 

  Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini, pembahasan ditekankan pada:  

 1.  Pembahasan hanya dibatasi pada aplikasi SMS broadcast  

 2.  Pembahasan dikhususkan pada sistem SMS broadcast yang diterapkan 

 pada PT. PLN UPJ Mojosari. 

 

1.4 Tujuan Kerja Praktek 

 1.   Membuat sebuah sistem SMS Broadcast pada PT. PLN UPJ Mojosari.  

 2. Merancang dan mengaplikasikan SMS Broadcast pada PT. PLN UPJ 

Mojosari. 
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1.5 Kontribusi 

  Adapun kontribusi dari kerja praktek ini terhadap instansi PT. PLN 

UPJ Mojosari, penulis hanya membuat sebuah sistem SMS broadcast yang 

dapat digunakan untuk mengirim pesan kepada pelanggan PT. PLN UPJ 

Mojosari secara bersamaan guna mengoptimalkan proses kerja, dan 

mempermudah dalam pengiriman SMS kepada pelanggan. 

1.6 Sistematika penulisan 

 Penulisan laporan disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas tentang uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, kontribusi, serta sistematika 

penulisan. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM PT. PLN UPJ MOJOSARI 

 Bab ini berisi sejarah dan perkembangan, lokasi, jenis usaha, visi, misi dan 

komitmen PT. PLN UPJ Mojosari sebagai tempat kerja praktek. 
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BAB III TEORI PENUNJANG 

 Bab ini membahas tentang teori penunjang yang digunakan sebagai acuan 

dalam kerja praktek tersebut. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas tentang proses pembuatan sistem SMS broadcast serta 

menampilkan foto-foto manajemen kontak pada SMS broadcast.  

 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini adalah bagian terakhir dari laporan kerja praktek yang membahas 

tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil kerja praktek serta saran disesuaikan 

dengan hasil dan pembahasan pada bab – bab yang sebelumnya.    
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