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ABSTRAK
the Technologt exists to provide facirities to a probrem
laced by the communiry. one of the
most popular rechnologt today is sMS (short Message service). By
using this sMS facitity,
could build an academic informatio, system applications based on SMS.
The choice of SMS
technologt is due to more practical, inexpensive, and efJicienf wq) to convey information.
Tuition payment inJformation service based on sMS has afunction as a conduit
of information
to students and parents of students on.college tuition.
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PENDAHULUAN

Di

era globalisasi seperti sekarang

ini hampir

semua kalangan masyarakat telah

menggunakan telepon seluler atau handphone sebagai alat komunikasi. Meningkatnya
jumfah pengguna handphone membuat banyak orang berkomunikasi
dengan SMS
atau

lext messaging. Hal tersebut memberikan gagasan untuk merancang sebuah

layanan

informasi pembayaran biaya kuriah berbasis SMS (short Message ,service) di srMIK
AMIKOM Purwokerto yang sampai saat ini memang masih belum dikembangkan.
Hingga saat ini, di STMIK AMIKOM purwokerto penyampaian informasi hanya
berasal dari papan pengumuman dikampus. Hal tersebut membuat mahasiswa seringkali
kesulitan karena harus datang ke kampus untuk mendapatkan informasi khususnya dalam
hal ini mengenai biaya kuliah.

Dengan penerapan aplikasi layanan informasi pembayaran biaya kuliah berbasis

SMS' diharapkan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan, yaitu layanan yang
berhubungan dengan pihak-pihak di luar lembaga pendidikan dan layanan yang
berhubungan dengan intern lembaga pendidikan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang

di

atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan

yakni bagaimana merancang dan membangun suatu aplikasi SMS gateway yang dapat
memberikan informasi biaya kuliah kepada mahasiswa guna meningkatkan kualitas
pelayanan.
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TINJAUAN PUSTAKA

A.

SMS
SMS Merupakan sebuah layanan yang banyak diaplikasikan pada sistem komunikasi

tanpa kabel, memungkinkan dilakukannya pengiriman pesan dalam

bentuk

alphanumeric antara terminal pelanggan atau antara terminal pelanggan dengan
sistem ekstemal seperti e-mail, paging, voice mail, dan lain-lain (Rozidi, 2004).

b.

Cara Kerja SMS
Pesan SMS dikirimkan dari suatu Mobile Station (MS) pengirim ke MS penerima

melalui ,SM.9-Cenlre (SMSC), pengiriman data dilakukan dengan mekanisme stor€
and

forward artinya pengirim menuliskan pesan dan nomor telepon tujuan

dan

kemudian mengirimkannya (store) ke server SMS (SMS-Center) yang kemudian
bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan tersebut (forward) ke nomor telepon
tuJ

uan.

Keuntungan mekanisme ini adalah, MS penerima tidak perlu berada dalam kondisi
online ketika ada pengirim yang bermaksud mengirim SMS kepadanya, karena pesan
akan disimpan sementara di SMSC, dan akan diteruskan oleh SMSC ketika penerima

berada dalam kondisi orirne
ditunjukkan pada gambar

di lain waktu (Satriyantono, 2002).

l.

Store

Pengirim

Mekanisme ini

Forword

SMS Center

Penerima

Gambar L Mekanisme store and forward pengiriman pesan SMS

c.

SMS Gsteway

lstilah gateway dapat diartikan sebagai pintu gerbang. Namun pada dunia komputer,
gateway dapat diartikan sebagai jembatan penghubung antar satu sistem dengan
sistem yang lain, sehingga dapat terjadi suatu pertukaran data antar sistem tersebut.
Dengan demikian, SMS gateway dapat diartikan sebagai suatu penghuburig untuk
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Ialu lintas data-data SMS, baik yang dikirimkan maupun yang
diterima (lrawan,
2009).

METODE PENELITIAN

l'

Kebutuhan perangkat keras
Perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi
ini adalah:
a. Untuk server (selama pembuatan program)

l)
2)
3)
b.

)
2)
l

lt:

Hard disk SAT A 80 GB
Memori I GB DDR2

Untuk SMS Gateway
I

c.

Intel(R) CorerM Solo processor 1350

Modem GSM (dalam penelitian ini menggunakan modem GSM Sierra Cgg5)
SIM Card GSM (dalam penelitian ini menggunakan XL)

Untuk aser

Handphone serta SIM card yang masih aktif (GSM maupun CDMA).

2. Kebutuhan perangkat lunak
Teknologi perangkat lunak yang digunakan untuk pengembangan aplikasi ini yaitu:

I

a.

Untuk server

)
2)
I

b.

Sistem Operasi Windows Xp professional Sp2

MySQL untuk dalaDa.re

Untuk SMS Gatewuy

)
2)
I

PHPMyAdmin untuk rancangan antarmuka aplik asi SMS Gateway
Software Gammu

METODE PENGEMBANGAN SISTEM
f

.

SDLC (System Development Life Clcle)

Teknik pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah SDLC
klasik yang sering kali disebut sebagai pendekatan air terjun (waterfall approach).

Ilaterfall merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran dengan aliran sistem
yang linier. output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya (Kristanto,
2004).
I
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2.

Tahapan-tahapan Pengembangan Sistem

)
2)
3)
4)
5)
6)
I

Analisis (Analysis)
Perancangan (Design)
Pemrograman (Programming)
Pengujian (Testing)

Implementasi (lmplementation)
Pemeliharaan (Maintenance)
ArBlisls sistem
str,;di kelayakan

analisrs kebutuhan

lrEl(dkehjijrtal

Dcsin sistcnr

F*'-'

Perar nctrgan frsk

kesalahar

-t

I fIlr- llmderc nbi
Penrogr
Konversi

desah sislFln

Sistem
lEilguJrd'
sistem snp
Dercpera$ |ltxlnon

nplernntas kuap lengla/
ilJa lEnrafllran lxru

Operasi dan pemeliharaan

Gambar 2. Tahapan dalam model waterfolt
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

l.

Flowchart Program
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Gambar 3, Flowcharl Proqram

2,

Arsitektur SMS Gatewav
Arsitektur komputer disajikan untuk mengetahui bagaimana arsitektur

dan

hubungan antara PC Qtersonal computer) dengan telepon seluler user dan database serta

terminal SMS galeway

yang

nrempengaruhi aplikasi yang akan dibangun, adapun

perancangan arsitektur komputer dapat ditunjukkan pada gambar 4.
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Aplikasi SMS
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Gambar 4. Arsitektur Komputer Aplikasi SMS Gatewoy

J.

Implementasi Format SMS
Implementasi format SMS adalah implementasi dari perancangan format SMS

yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem. Berikut ini adalah daftar format SMS
dan fungsinl'a:

l)

REG

RegistrasiNIM dan No. handphone mahasiswa

2)

SPP

Mengecek biaya kuliah (spp tetap, spp variabel, sarana)

3) UPDATE

Mengubah No hondphone lama dengan nomor handphone

yang baru
4) WAKTU

Mengetahui jangka waktu pembayaran biaya kuliah

s) HELP

Bantuan sintaks dari perintah SMS yang ada

Sintaks penulisan format SMS adalah sebagai berikut:

l)

REG

REG-NIM-Nama Mahasiswa (ex: REG-06.1 1.0001-Vina)

2)

SPP

SPP-NIM (ex: SPP-06.1 1.0001)

3) UPDATE

UPDATE-NIM-No_HPLama
(ex: UPDATE-06. I 1.000 l -08 139 1223344)

4) WAKTU

WAKTU

s) HELP

HELP
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4.

Implementasi Antarmuka

a.

Berikut ini adalah beberapa implementasi dari form yang telah dirancang:
Halaman Mahasiswa Terdaftar

Halaman ini berisi tabel daftar mahasiswa yang telah terdaftar dalam sistem.
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Gambar 5. Form mahasiswa terdaftar
b.

Halaman Data SPP Mahasiswa
Halaman ini berisi tabel daftar Spp mahasiswa tiap angkatan.
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Gambar 6. Form data spp mahasiswa

c.

Halaman Kirim SMS Pemberitahuan

Berisi pesan yang akan dikirimkan kepada mahasiswa atau orang tua
mahasiswa jika terlambat membayar biaya kuliah.

Jurnal Telematika Vol. 3 No.

2i

Agustus 2010

J)

Rancang Bangun Aplikasi SMS Galeway Sebagai Media Informasi Pembayaran Biaya

Kuliah di STMIK AMIKOM Purwokerto

S'I'MI I( AIVII KONl PUI{WO I(EI{fO
I.

lrY
I

x

HR BuryrDhr

MeNu

x*rrsr

Um$

ur^ItA

:!-rvr

Apa

Pt No.t Purvok

S

"t'.

ro

t.,, runtrl.nrrllrrn

,

Gambar 6. Form kirim sms pemberitahuan

d.

Halaman Pesan Auto Reply
Berisi daftar pesan balasan atau pesan broadcast yang akan dikirimkan
kepada mahasiswa atau orang tua mahasiswa.
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Gambar 7. Form pesan auto reply
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,.ESIMPULAN DAN SARAN

l

Kesimpulan

Aplikasi SMS gateu,av sebagai rnedia inforrnasi pembayaran biaya kuliah ini
diharapkan dapat membantu nralrasiswa untuk mendapatkan informasi pembayaran biaya

kuliah yang mudah dan murah dengan memanfaatkan teknologi SMS. Aplikasi ini dapar
berfungsi dengan baik setelah diuji coba dengan menggunakan software Gammu dan
menggunakan alat komunikasi berupa modem GSM yang dihubungkan ke pC.

2.

Saran
Agar aplikasi ini bisa berfungsi dengan lebih optimal sebaiknya ditambah fasilitas

phone book yang digunakan untuk menampung semua nomor telepon ,Jser mahasiswa dan

orangtua mahasiswa, menambah fasilitas pelaporan berkala untuk mengetahui data
pengakses layanan dan status pembayaran mahasiswa serta penambahan fitur-fitur dan

informasi yang lebih lengkap
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