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ABSTRACT 

Today SMS gateway is commonly used for many applications. By using 2 cellular operators, we can minimalize services 
fee, even when it is transmitted from client to server or reversed. The application proposed here is made from several 
supporting tools such as: PHP as programming language based on web, Gammu as SMS Engine, and MySQL as 
database for their simplicity and free of charge. This application provides services to students in regards to students 
academic information, such as absence, campus info, academic calendar, mark, freshman registration, and monthly fee.  
Keywords: SMS, GSM, Autorespons, Gammu, PHP, MySQL. 
 
1. Pendahuluan 
Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dengan cepat adalah aplikasi berbasis 
SMS (Short Message Services). Teknologi sms yang bisa membawa data ringkas dengan biaya murah dan relatif cepat 
telah menyebabkan berkembangnya aplikasi-aplikasi sehari-hari menggunakan teknologi SMS ini. 
 
1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini, provider GSM (Global System for Mobile Communication) bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik 
dengan biaya murah kepada pelanggannya. Teknologi mobile yang memanfaatkan jaringan GSM banyak digunakan 
karena kemudahan pemakaiannya dan teknologi inilah yang pertama berkembang di Indonesia. Oleh karena itu banyak 
orang telah memiliki sarana pengaksesannya. Kelemahan dari teknologi sms ini adalah regulasi yang menetapkan bahwa 
operator pengirim sms lah yang akan menerima uang dari konsumen, yang menyebabkan tarif yang harus dibayar oleh 
customer pada dasarnya tergantung pada operator tersebut. Ini berarti operator bisa menetapkan tarif sesuai dengan 
keinginan/perhitungan operator tersebut, sehingga ada perbedaan tarif yang cukup signifikan. Dalam hal upaya untuk 
memperoleh informasi dengan cepat dan akurat juga berbiaya murah, maka dirancang suatu sistem agar customer dapat 
mengirim dan menerima SMS dari operator yang sama. 
 
1.2 Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi berbasis SMS dari beberapa operator dengan tujuan detil sebagai 
berikut: 
1) Implementasi sistem SMS multioperator 
2) Merancang interaksi antara sistem database MySQL dengan sistem SMS 

 
1.3 Perumusan Masalah 
Masalah-masalah yang akan dibahas di penelitian ini mencakup: 
1) Aritektur sistem SMS multioperator 
2) Perancangan aplikasi sesuai kebutuhan pengguna 
3) Penggunaan tool dan software yang tepat untuk implementasi aplikasi 

 

2. Dasar Teori  
2.1. SMS (Short Message Service) 
SMS merupakan layanan messaging yang pada umumnya terdapat pada setiap sistem jaringan wireless digital. SMS 
adalah layanan untuk mengirim dan menerima pesan tertulis (teks) dari maupun kepada perangkat bergerak (Mobile 
Device). Pesan teks yang dimaksud tersusun dari huruf, angka, atau karakter alfanumerik. Pesan teks dikemas dalam satu 
paket/frame yang berkapasitas maksimal 160 byte yang dapat direpresentasikan berupa 160 karakter huruf latin atau 70 
karakter alfabet non-latin seperti alfabet Arab atau Cina. 
 
2.1.1 Arsitektur Jaringan SMS 
Untuk implementasi jaringan SMS, operator menyediakan SMS Center (SMSC). Secara fisik SMSC dapat berwujud  
sebuah PC biasa yang mempunyai interkonektivitas dengan jaringan GSM. 
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Gambar 1. Arsitektur Jaringan SMS 

 
Dari gambar arsitektur dasar SMS, dapat dilihat SMSC memiliki interkonektivitas dengan SME (Short Messaging Entity) 
yang dapat berupa jaringan e-mail, Web, dan voice e-mail. SMSC inilah yang melakukan manajemen pesan SMS baik 
untuk pengiriman, pengaturan antrian SMS, atau penerimaan SMS. 

 
2.2 SMS Gateway  
SMS gateway adalah sebuah sistem yang dipergunakan oleh penyedia jasa untuk mengirim maupun menerima SMS. 
Keberadaan SMS gateway ini semakin hari semakin diminati dan keberadaannya juga terus berkembang. Pada awalnya, 
SMS gateway digunakan untuk memudahkan seseorang atau sebuah perusahaan untuk mengirimkan SMS dengan pesan 
yang sama pada banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Namun kini dengan sistem dan pemograman yang lebih 
baik, SMS gateway tidak hanya dapat mengirimkan pesan saja tetapi juga dapat dipergunakan untuk kepentingan lain. 
Seperti melakukan perhitungan polling, melakukan transaksi perbankan, bahkan untuk melacak keberadaan seseorang.  

 
3. Perancangan Sistem  
Di dalam skema ini digambarkan pemodelan system dan juga dipaparkan secara garis besar fungsi pemakaian sistem. 
Pada tahap ini dilakukan pemilihan software terlebih dahulu, karena perancangan sistem sangat bergantung pada software 
pendukungnya. 

 
Gambar 2. Pemodelan Sistem 

 
Secara umum kebutuhan sistem terhadap software yang dibutuhkan adalah: 
1) Gammu 
2) Database 
3) Web Aplikasi 

  
3.1 Basis Data dan Flow Chart  
Perancangan basis data pada sistem dimaksudkan untuk mempermudah hubungan-hubungan antar tabel satu dengan tabel 
lainnya. Basis data mempunyai fungsi untuk memverifikasi, mencatat, menyimpan, dan menampilkan hasil. 
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Gambar 3. Basis Data 
 
Adapun hubungan relasi antara basis data dengan tabel pada konsep rancangan layanan dapat dilihat pada Gambar 5. 
 

 
Gambar 4. Relasi Basis Data Siswa SMAN 11 

 

 
Gambar 5. Relasi Basis Data Calon Siswa SMAN 11 

 
3.2  Database dan Tabel  
Dalam aplikasi ini digunakan dua buah database, database pertama (SMSD) mempunyai 16 tabel dan database kedua 
(SMSD1) memiliki 7 tabel. Tabel tersebut terdiri dari 2 jenis yaitu tabel penyimpanan data dan tabel yang sesuai 
spesifikasi gammu. Tabel penyimpanan data cukup disimpan dalam satu database yaitu database SMSD sedangkan table 
sesuai spesifikasi gammu harus ada di kedua database. 

 
3.3  Data Flow Diagram 
Sub bab ini menjelaskan tentang blok diagram aliran data setiap proses. Data Flow Diagram digunakan sebagai alat 
perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran 
analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan. DFD memiliki konsep bertingkat dari mulai Proses 
yang paling besar yaitu DFD 0 sampai dengan proses terkecil yaitu DFD n {n=1,2,3,.....}. 
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Gambar 6. DFD 0 

 
4. Implementasi Sistem 
4.1 Konfigurasi Perangkat  
4.1.1 Konfigurasi Perangkat Keras (Hardware) 

 
Gambar 7. Konfigurasi Perangkat Keras 

Untuk Aplikasi SMS Gateway Multi Operator dibutuhkan perangkat keras sebagai berikut: 
1) PC 
2) Dua buah HP  
3) Dua buah kabel data HP 
 
4.1.2 Konfigurasi Perangkat Lunak (Software) 
 

 
Gambar 8. Konfigurasi Perangkat Lunak 

 
Untuk Aplikasi SMS Gateway Multi Operator dibutuhkan perangkat lunak sebagai berikut: 
1) Modul Gammu sebagai gateway 
2) Database 
3) Web Aplikasi 
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5. Analisa Sistem Aplikasi 
5.1 Analisa Unjuk Kerja Menu-menu Yang Dibuat 
Setelah dilakukan pengujian bisa disimpulkan bahwa menu-menu yang dibuat bisa menjalankan fungsi-fungsi sesuai 
dengan hasil perancangan. Melihat hasil dari eksekusi menu-menu yang ada yang sesuai dengan kondiisi di lapangan 
maka menu-menu ini bisa digunakan untuk tujuan awal yaitu meminimalisasi masalah yang ada pada operasional 
administrasi sekolah. Web Aplikasi dirancang memiliki 1 halaman Login, 1 halaman menu utama, 10 Halaman Form, dan 
10 halaman View.  
 
5.1.1 Analisis unjuk kerja Sistem 
Dalam pengujian di lapangan yang dilakukan di SMAN 11 Bandung terdapat 2 skenario yaitu: 
a. Skenario ke 1 (Pengujian dengan pengiriman SMS tidak serempak) 
b. Skenario ke 2 (Pengujian  dengan melakukan SMS secara serempak) 

 
5.1.2 Hasil Uji Performansi Sistem 
Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana daya dukung sistem yang telah dirancang untuk mengirim 
SMS secara bersamaan ke banyak nomor (Broadcast SMS). 
a.   Skenario ke 1 

Pengiriman 100 SMS dari client tanpa balasan menggunakan aplikasi broadcast. 
SMS dikirim sebanyak 100 SMS dari client ke server kemudian server mengolah SMS dari HP ke Database sistem 
dengan waktu rata-rata pemrosesan 23 detik/SMS.  

b.   Skenario ke 2 
      Pengiriman 50 SMS dari client disertai balasan dari server menggunakan aplikasi broadcast. 

• SMS dikirim sebanyak 50 SMS dari client ke server. 
• Server mengolah SMS dari HP ke Database sistem dengan waktu rata-rata pemrosesan 53,4 detik/SMS.  
• SMS dikirim sebanyak 50 SMS dari client ke server kemudian kemudian server memproses dengan waktu rata-

rata pemrosesan 51,7  detik/SMS.  
• SMS dikirim sebanyak 50 SMS dari server ke client kemudian kemudian server mengolah SMS dari HP ke 

Database sistem dengan waktu rata-rata pemrosesan 144,9 detik/SMS.  
Dari hasil uji pengujian sistem didapat data bahwa sistem hanya mampu melayani 50 SMS apabila terjadi proses request 
dan respons. Laju performansi dan laju performansi maximum dapat dihitung dengan rumus: 
 
Laju performansi  = 10:22:36- 9:44:08 
    100 SMS 
  = 2324 detik 
                                  100 SMS 
  =2.58 SMS/menit 
Saat sistem bekerja hanya menerima SMS dari client tanpa membalas SMS tersebut sistem bekerja dengan normal tanpa 
error dengan laju performansi 2.58 SMS/menit. 
 
LP  max  = 12:22:47.0 -12:07:57 

100 SMS 
  = 890 detik 

                  100 SMS 
  = 6.83 SMS/menit 
Saat sistem bekerja menerima SMS dari client dan memprosesnya, lalu mengirimkan jawaban sms pada client, server 
memiliki laju performansi maximum 6.83 SMS/menit. 

 

6. Kesimpulan 
Dari hasil perancangan dan implementasi yang dibuat dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Dari hasil pengujian sistem bekerja dengan baik sesuai dengan perencanaan. 
2. Semua menu web aplikasi berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan. 
3. Penggunaan aplikasi saat request sesuai dengan saat reply. 
4. Sistem mengalami overload ketika client merequest lebih dari 50 SMS kemudian server mengolah dan mereply  

dalam satu waktu dengan laju performansi maximum sistem sebesar 8,9 detik/SMS. 
5. Kemampuan sistem dalam menangani SMS, intensitas maximal dibatasi oleh kemampuan perangkat Handphone 

yaitu sebesar 6.83 SMS/menit. 
6. Waktu pengiriman SMS dipengaruhi delay di sisi operator dan delay di sisi sistem. 
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