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ABSTRACT  
Promotion and marketing which can provide easiness and satisfaction to customers are important and effective factors in 
increasing products and services sales. Using SMS facility, communication via text can be done relatively easier and 
inexpensive. MMS facility can also be used to transmit data in the form of voice, pictures and videos. In this paper, the 
development of a smart shopping system which utilises the SMS and MMS facilities is discussed. The system can provide 
easiness for customers in finding information about products and shops selling them which is also available online. 
Furthermore, the system also provides benefits for shops in marketing and promoting their products. The smart shopping 
system can be regarded as an alternative solution for customers and businesses. 
Keywords: Short Messages Service, Multimedia Message Service, Promotion, Communication.  
 
1. Pendahuluan 
Perkembangan teknologi yang begitu pesat sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Segala kegiatan diberbagai bidang 
dipengaruhi dengan teknologi. Begitu pula dengan teknologi telepon seluler (Ponsel) atau telepon genggam yang 
berkembang semakin pesat. Dalam perkembangannya ponsel tidak hanya menjadi sarana komunikasi suara seperti awal-
awal teknologi selular ini ditemukan, akan tetapi saat ini sudah menjadi piranti canggih, sebagai media komunikasi yang 
mempunyai fungsi sangat luas seiring berkembangnya teknologi wireless dan teknologi tranmisi data. 
 
Fasilitas ponsel yang sangat digemari masyarakat pengguna ponsel adalah Short Message Servicce (SMS) dan 
Multimedia Message Service (MMS). SMS membuat pengguna ponsel dapat berkomunikasi melalui teks dengan orang 
lain dengan biaya yang relatif murah. MMS merupakan fasilitas ponsel yang dapat digunakan untuk transmisi data 
berupa paduan teks, suara, gambar dan video sebagai media komunikasi. Melalui fasilitas tersebut, mereka juga dapat 
menikmati beberapa layanan yang dapat diakses melalui SMS dan MMS seperti info billing, info cuaca, pooling, kuis, 
transaksi perbankan, dan lain-lain serta dapat dilakukan di mana saja. 
 
Upaya promosi dan marketing dalam memberikan kemudahan dan kepuasan kepada pelanggan adalah faktor yang sangat 
penting. Faktor tersebut akan berpengaruh dalam meningkatkan penjualan produk dan jasa. Memberikan kemudahan 
kepada pelanggan dalam melakukan pencarian informasi layanan jasa dan produk akan menciptakan kepuasan tersendiri. 
Kebutuhan masyarakat yang haus akan informasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan tuntutan 
dalam penyampaian informasi yang dapat dilakukan dimana saja. Oleh sebab itu fasilitas SMS dan MMS pada ponsel 
dapat digunakan untuk memberikan kemudahan dan kepuasan kepada pelanggan dalam pencarian informasi. 
 
2. Latar Belakang 
 
2.2 Sistem Selular 
Kata selular berasal dari sel yang artinya adalah bahwa suatu kawasan tertentu dengan daerah layanan yang sangat luas, 
dibagi-bagi menjadi kawasan yang lebih kecil. Pembagi suatu kawasan dalam beberapa sel dapat disebut sebagai suatu 
sistem selular. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa frekuensi dapat meluas dan mencapai ke semua bagian pada 
kawasan tertentu sehingga pengguna ponsel dapat menggunakannya secara simultan tanpa jeda dan tanpa terputus-putus. 
Sistem selular dapat digambarkan berupa kumpulan area heksagonal (sel).  
 

 
Gambar 1. Cakupan sebuah Base Transceiver Station 

 
Pengguna selular mempunyai ruang gerak yang sangat luas. Perpindahan antar sel disebut Hand Over dimana pada jarak 
tertentu sinyal akan melemah. Base station akan memberikan informasi pada base station terdekat untuk memindahkan 
frekuensinya ke base station tersebut sehingga kualitas sinyal akan menjadi lebih baik. 
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Gambar 2. Proses Hand Over 

 
2.2 GSM 
GSM adalah singkatan dari Global System for Mobile Communication. GSM diperkenalkan pertama kali pada tahun 
1991. Dan pada akhir 1997 layanannya telah tersedia lebih dari 100 negara yang secara de facto telah menjadi standard di 
Eropa dan Asia. GSM merupakan salah satu pelopor dalam sistem selular digital. GSM menggunakan narrowband 
TDMA yang dapat mengizinkan delapan panggilan secara simultan pada sebuah frekuensi. 
 
2.3 Short Messaging Service 
Short Messaging Service (SMS) digunakan untuk melakukan pengiriman pesan-pesan teks pendek ke pengguna ponsel 
yang lain. Jumlah karakter yang dikirimkan tergantung dari jenis ponsel yang digunakan. Standard untuk satu buah SMS 
dapat memuat 160 karakter. Layanan SMS dibangun dari berbagai entitas yang saling terkait dimana masing-masing 
entitas mempunyai fungsi dan tugas masing-masing dan tidak bekerja secara parsial. Entitas dalam jaringan SMS ini 
disebut juga elemen jaringan SMS. Secara umum  arsitektur sistem SMS, khususnya untuk sistem yang di integrasikan 
dengan jaringan wireless, adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 3. Arsitektur Dasar Jaringan SMS 

 
Elemen utama dalam jaringan SMS adalah SMSC, dimana didalamnya terdapat berbagai proses pengolahan short 
message. Prinsip kerja sebuah SMSC adalah store and forward. Dengan prinsip tersebut, seluruh short message yang 
masuk akan langsung ditampung tanpa melihat ada atau tidaknya status tujuan. Penyampaian ke tujuan akan dilakukan 
kemudian setelah terlebih dahulu mengidentifikasikan tujuan dengan mengquery entitas-entitas yang terlibat. Dari 
perspektif SMSC gambar arsitektur dasar minimal ada dua buah antarmuka ke bagian lainnya. Kedua antarmuka ini 
adalah antarmuka Mobile Switching Center (MSC) yang menghubungkan SMSC ke jaringan wireless, dan antarmuka ke 
jaringan IP yang menghubungkan SMSC dengan entitas yang menyediakan layanan konten SMS atau disebut juga 
ESME. Pada arsitektur dasar, koneksi dan komunikasi antara SMSC dan MSC menggunakan sebuah protokol signaling 
yang umum disediakan dalam jaringan telpon bergerak, yaitu Signaling System 7 (SS7). Protokol komunikasi yang 
digunakan pada level aplikasi untuk menghubungkan SMSC dengan ESME adalah Short Message Peer-to-Peer Protocol 
(SMPP). 
 
SMS terdiri dari sekumpulan bilangan heksadesimal yang dinamakan PDU (Protocol Data Unit) dan sudah distandarisasi 
langsung oleh sebuah lembaga khusus bernama Etsi. Sebuah pesan yang kita ketik melalui HandPhone akan dikonversi 
ke format PDU kemudian terkirim ke SMS Centre.  

 
Gambar 4. Peroses Pengiriman SMS 
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Setelah itu pesan akan dikirim ke nomor yang dituju dalam bentuk PDU, kemudian dari sisi HP penerima akan 
melakukan proses Decoding PDU agar SMS yang dimaksud bisa terbaca. Format PDU ini terdiri dari beberapa Header, 
dimana setiap headernya memiliki keterangan-keterangan yang berkaitan dengan isi pesan yang dikirim. 
 
2.4 Multimedia Messaging Service 
Multimedia Messaging Service (MMS) adalah store and forward messaging service yang memfasilitasi pengguna mobile 
device untuk melakukan pertukaran pesan multimedia. MMS bisa dikatakan sebagai bentuk evolusi Short Messaging 
Service (SMS), dimana pada teknologi pengiriman pesan tersebut terdapat transmisi jenis media tambahan yang meliputi 
teks, image, audio, animasi, video klip, atau kombinasi media-media tersebut.  
MMS merupakan open wireless standart yang dispesifikasikan oleh forum WAP untuk 3GPP. Meskipun teknologi ini 
merupakan standar 3G, operator jaringan saat ini mengembangkan teknologi tersebut di atas jaringan GPRS dengan 
menggunakan WAP sebagai transport. 
 
Secara konsep MMS dan SMS berbeda karena data-data yang dikirimkan dan proses pengirimannya pun berbeda. 
Perbedaan mendasar keduanya adalah banyaknya paging untuk pesan dan channel dimana kedua pesan tersebut berjalan. 
SMS bekerja pada SS7 channel, yaitu sebuah saluran pembawa data yang bergerak lambat, sedangkan MMS beroperasi 
via protocol IP (sama dengan jalannya web akses pada internet). MMS menggunakan beberapa platform dalam MMSE 
(Multimedia Messaging Enviroment), termasuk MMS relay, MMS message relay, MMS message store, MMS Pengguna 
database dan platform lainnya. Para operator mengintegrasikan infrastruktur MMS server dan relay kedalam sebuah 
platform yang disebut MMS Center. 
 
Sebuah pesan MMS dikirimkan menggunakan kombinasi antara Teknologi SMS dan WAP. Pada saat sebuah ponsel 
menerima sebuah pesan MMS, pada dasarnya ponsel tersebut menerima sebuah pemberitahuan melalui SMS yang 
menginformasikan bahwa ponsel tersebut mendapatkan sebuah kiriman berupa data multimedia yang berada dalam 
sebuah URL tertentu. Pesan tersebut terdiri atas content header dan URL yang harus diakses untuk mendapatkan data 
multimedia yang telah dikirimkan oleh seseorang tadi. 
 
Alamat URL ini secara dinamis dihasilkan oleh MMSC (MMS Center) disesuaikan dengan data multimedia dan 
pengguna layanan yang bersangkutan. Dalam MMSC inilah data multimedia yang dikirimkan tersebut disimpan. Untuk 
itu, sebelum dapat memanfaatkan layanan ini, para pengguna biasanya diminta untuk mengaktifkan layanan MMS 
terlebih dahulu pada nomor yang dimilikinya melalui mekanisme tertentu. Jadi biasanya MMS bukan layanan yang 
otomatis dimiliki ketika pengguna pertama kali memiliki sebuah nomor khususnya untuk layanan pra bayar. 
 
2.5 Model Dasar Operasi Pengiriman MMS 

Gambar 5. Operasi Dasar Pengiriman MMS 
 
Dari Gambar 5, kita dapat memahami operasi dasar dalam pengiriman MMS. Pertama, MMS yang dikirimkan oleh 
Ponsel A. Kemudian, pesan akan diterima dan disimpan oleh MMSC. Selanjutnya MMSC melakukan pengecekan dan 
pemberitahuan kepada Ponsel B bahwa ada pengiriman MMS, jika ponsel yang dituju mendukung fasilitas MMS dan 
telah dilakukan penyetingan yang tepat maka MMSC akan megirimkan pesan dari Ponsel A. 
 

 
Gambar 6. Struktur MMS 

 
Seperti halnya SMS, MMS juga menggunakan prinsip store and forward oleh karena itu pengirim tidak dapat mengontrol 
hasil pesan yang diterima. Dalam peroses pegiriman MMS, pesan yang telah dibuat akan dikemas menjadi suatu paket 
digambarkan pada Gambar 6, kemudian diolah menjadi MMS Protokol Data Unit (PDU) dan diterjemahkan kembali di 
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ponsel penerima sebagai MMS. Komunikasi antara MMSC dengan ponsel berlangsung pada MM1 Envelope secara dua 
arah. Ponsel dapat mengirimkan MM1 Envelope kepada MMSC dan MMSC dapat mengirimkan MM1 Envelope kepada 
Ponsel sebagai respon penerima. 

 
Gambar 7. Proses Pengirimam MMS 

 
Secara umum, proses pengiriman dan penerimaan sebuah MMS berlangsung sebagai berikut: 1) Ponsel yang 
mengirimkan data akan mulai menginisialisasi koneksi data yang disediakan melalui jaringan TCP/IP melalui GPRS. 2) 
Ponsel tersebut akan membuat pengkodean pesan MMS dengan format pembungkusan yang didefinisikan dalam Open 
Mobile Alliance melalui HTTP POST ke sebuah MMSC. Pesan MMS yang telah terkode tersebut meliputi semua pesan 
MMS termasuk didalamnya informasi header yang berisi tujuan dari pesan tersebut. Koneksi koneksi tersebut terjadi 
dengan menggunakan proxy server melalui WAP. 3) MMSC selanjutnya akan menerima permintaan terhadap pesan 
MMS serta memvalidasi pengirim dari pesan. 4) MMSC menyimpan content dari pesan MMS sehingga data tersebut 
dapat diakses. Caranya adalah dengan menyediakan URL dinamis dalam pesan ke pengguna sebagai link. 5) MMSC 
Selanjutnya membangkitkan sebuah pesan MMS pembitahuan yang akan dikirimkan melalui WAP Push over SMS ke 
penerima yang dituju. Pesan ini berisi URL yang harus diakses agar data yang dikirimkan dapat diperoleh. 6) Penerima 
selanjutnya akan menerima pemberitahuan MMS tersebut dan selanjutnya menginisialisasi sebuah koneksi data melalui 
jaringan TCP/IP menggunakan GPRS. 7) Ponsel penerima selanjutnya mengambil data yang dikirimkan melalui sebuah 
HTTP (atau WSP) ke MMSC. Meski secara umum tidak berbeda jauh dengan proses pada SMS, namun secara umum, 
GPRS menjadi faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan transaksi. 
 
2.6 GPRS 
General Packet Radio System atau disingkat menjadi GPRS adalah standard untuk komunikasi wireless yang dijalankan 
pada kecepatan hingga 115 kilobit perdetik. GPRS mempunyai dukungan bandwidth yang lebar sehingga akan efisien 
dalam penggunaan bandwidth yang terbatas dan dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data yang lebih cepat, 
seperti e-mail dan web browsing atau data yang bervolume besar. Layanan ini menggunakan prinsip radio paket untuk 
mengirim paket data pengguna secara efisien antara ponsel dan jaringan paket data eksternal. Data yang dikirim melalui 
jaringan ponsel, dipecah menjadi paket-paket kecil. Kemudian Paket-paket ini dikirim melalui jaringan telekomunikasi 
selular lalu disusun kembali menjadi sebuah kesatuan data yang utuh di tempat penerimanya. Saat terkoneksi dengan 
jaringan, GPRS tidak membutuhkan kanal radio karena kanal radio dapat digunakan oleh beberapa pengguna GPRS 
sekaligus.  

 
Gambar 8. Pengiriman Data Melalui GPRS 

 
Kanal radio ini hanya digunakan pada saat mengirim atau menerima data saja. Saat tidak ada transaksi data, kanal radio 
tidak akan digunakan. Oleh sebab itu, bila tidak melakukan transaksi data, pengguna GPRS dapat tetap terkoneksi ke 
jaringan tanpa membebani kanal GPRS. Dengan kata lain pengguna hanya akan mengeluarkan biaya berdasarkan besar 
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data yang di download dan di upload, bukan berdasarkan lama koneksi. Sehingga pengguna dapat selalu terkoneksi tanpa 
harus mengeluarkan biaya koneksi. 

 
3.  Hasil Pembahasan 
Pada tahap ini diuraikan  hasil pembahasan perangkat lunak dari input ke proses output. Pengelola toko dapat 
memasukkan data toko dan data produk melaui server, toko dapat melakukan pendaftaran dan memasukkan data barang 
melalui website smart shopping. Pengguna dapat melakukan pencarian melalui sms yang kemudian direspon dengan 
balasan berupa sms atau mms. 
 
3.1 Form Data Toko 
Form data toko digunakan untuk memasukkan data toko baru, memperbarui profile toko, menambah produk toko, dan 
menghapus data toko. Dari form ini juga dapat dilihat barang yang disediakan oleh setiap toko disertai dengan jumlah 
hitungan setiap produk Form data toko ini dapat dilihat pada Gambar 9. 
 

    
Gambar 9. Tampilan Form Data Toko          Gambar 10. Tampilan Form Data Produk 

 
3.2 Form Data Produk 
Form data produk dapat ditampilkan dengan memilih tombol edit pada form data toko Gambar 9. Form data produk 
menampilkan rincian produk berupa id produk, nama, harga, detail dan foto produk. Tampilan data produk dapat dilihat 
pada Gambar 10. 

 
3.3 Grafik Message Traffic 
Grafik Message Traffic berisi informasi keluar masuk sms setiap harinya, ditampilkan dalam format grafik. Grafik 
message traffic dapat dilihat pada Gambar 11. 
 

    
     Gambar 11. Grafik Message Traffic      Gambar 12. Grafik Top Shop 

 
3.4 Grafik Top Shop 
Grafik Top Shop menampilkan persentase lima besar toko yang paling banyak diakses melalui sms dalam bentuk grafik. 
Grafik Top Shop pada Gambar 12. 

 
3.5 Grafik Top Product 
Grafik Top Product menampilkan data produk yang paling banyak diakses melalui sms. Grafik Top Product dapat dilihat 
pada Gambar 13. 
 
3.6 Grafik Top User 
Grafik Top User berisi informasi pengguna yang paling banyak mengakses sistem melalui sms. Grafik Top User dapat 
dilihat pada Gambar 14.  
 

10 



Seminar Nasional Sistem dan Informatika 2006; Bali, November 17, 2006  SNSI06-013 

 82

               
Gambar 13. Grafik Top Produk          Gambar 14. Grafik Top Pengguna 

 
3.7 Website Smart shopping System 
Website Smart shopping System digunakan toko sebagai media promosi barang dengan fasilitas menambah, merubah dan 
menghapus data barang.  
 
3.8 Member Area 
Semua toko yang telah terdaftar akan mendapatkan hak untuk mengakses fasilitas member area. Untuk mengakses 
fasilitas pengguna terlebih dahulu harus melakukan login. Toko yang telah terdaftar dapat merubah profil, melihat daftar 
barang, menambah, merubah dan menghapus data produk serta melihat informasi hit toko dan lima besar produk yang 
paling banyak diakses melaui sms. Falisitas member area dapat dilihat pada Gambar 15. 
 

      
                        Gambar 15. Member area                     Gambar 16. Form Pencarian Data Toko dan Produk 

 
3.9 Pencarian Data Toko dan Produk 
Pengguna dapat melakukan pencarian data toko dan produk melalui web site smart shopping system. Form pencarian data 
toko dan produk dapat dilihat pada Gambar 16. 

   
3.10 Hasil Cari Detail Produk 
Dari hasil pencarian data produk, pengguna dapat melihat detail produk dan dapat melihat profil toko yang menyediakan 
barang tersebut. 
 
3.11 Detail Toko 

      
Gambar 17. Form Hasil Cari Detail Produk                Gambar 18. Detail Toko 
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3.12 Daftar perintah SMS 
Untuk mencarian informasi mengenai produk, toko dan informasi lainnya, pengguna dapat mengirimkan sms ke smart 
shopping system. SMS tersebut merupakan perintah yang akan dilaksanakan oleh sistem dan diolah.Hasil proses tersebut 
dikirimkan melalui sms atau mms sebagai jawaban. Daftar perintah melalui sms dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Daftar Perintah SMS 

Fungsi Syntax 
Bantuan HELP 
Cari Produk CARI[sepasi]KATA_KUNCI 
Detail Produk SMS_BARANG[sepasi]KODE_BARANG 

MMS_BARANG[sepasi]KODE_BARANG 
Detail Toko TOKO[sepasi]KODE_TOKO 
Top Produk Toko TOP_PRODUK_TOKO[sepasi]KODE_TOKO 
Info Toko INFO_TOKO[sepasi]KODE_TOKO[sepasi]Pass 
Top Produk TOP_PRODUK 
Top Toko TOP_TOKO 

 
Untuk melihat detail produk melalui mms ketik MMS_BARANG diikuti dengan ID_PRODUK dimana id produk dapat 
diperoleh dari pencarian produk melalui sms atau website smart shopping.  
 

                       
Gambar 19. Input Output MMS Detail Produk 

 
4.  Kesimpulan 
Secara umum proses pengembangan aplikasi Smart Shopping System ini telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan. 
Untuk itu dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Smart Shopping System memberikan kemudahan 
kepada pelanggan untuk melakukan pencarian produk dan informasi toko yang menjual produk tersebut karena dapat 
dilakukan melalui sms dan mms serta website sebagai media penyampaian informasi. 2) Smart Shopping System dapat 
digunakan sebagai promosi dan marketing karena memberikan kemudahan kepada toko untuk memasukkan profile toko, 
data produk dan melihat informasi akses toko yang dilakukan melalui sms oleh pengguna dan juga dapat melihat produk 
yang paling banyak dicari dari produk yang telah dimasukkan. 3) Smart Shopping System memberikan solusi alternatif 
bagi masyarakat dalam penyampaian informasi toko dan produk, karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. 4) 
Sinyal ponsel dan sinyal jaringan GPRS mempengarui kesuksesan pengiriman SMS dan MMS karena tidak semua lokasi 
memiliki kekuatan sinyal yang sama. Kekuatan sinyal dan jaringan GPRS sebagai sarana koneksi untuk mengirimkan 
MMS tergantung dari operator GSM yang digunakan karena tidak semua operator GSM menyediakan fasilitas GPRS 
dan MMS. 5) Dukungan Ponsel Nokia 6610 sebagai modem GPRS dengan menggunakan kabel data Nokia-DKU 5 atau 
InfraRed MA-20 memberikan kemudahan konektifitas dalam penerimaan dan pengirimam pesan teks atau pesan 
multimedia. Ponsel Nokia 6630 dengan kemampuan GPRS kelas 10 dan system operasi symbian 60 juga dapat menerima 
pesan multimedia dengan baik. 
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