perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PENGEMBANGAN APLIKASI SMS CENTER UNTUK PENYIARAN
RADIO BASE-MAN KOTA KLATEN

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Ahli Madya
Program Diploma III Ilmu Komputer

Diajukan oleh :

ITTOFIQ TRI RAHMASIWI SURGAWAN
NIM. M3105049

PROGRAM DIPLOMA III ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGEMBANGAN APLIKASI SMS CENTER UNTUK PENYIARAN
RADIO BASE-MAN KOTA KLATEN

Disusun oleh :

ITTOFIQ TRI RAHMASIWI SURGAWAN
NIM. M3105049

Tugas Akhir ini telah disetujui untuk dipertahankan
di hadapan Dewan Penguji
pada tanggal _______________________

Pembimbing Utama

Umi Salamah, M.Kom
NIP. 19700217 199702 2 001

commit to user
ii

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN
PENGEMBANGAN APLIKASI SMS CENTER UNTUK PENYIARAN
RADIO BASE-MAN KOTA KLATEN
Disusun oleh :
ITTOFIQ TRI RAHMASIWI SURGAWAN
NIM. M3105049

Dibimbing oleh :
Pembimbing Utama

Umi Salamah, M.Kom.
NIP. 19700217 199702 2 001

Tugas Akhir ini telah diterima dan disahkan
oleh Dewan Penguji Tugas Akhir
Program Diploma III Ilmu Komputer
pada hari _________ tanggal ________________

Dewan Penguji :
1. Penguji 1

Umi Salamah, M.Kom.
NIP. 19700217 199702 2 001

(

)

2. Penguji 2

Drs. Y. S. Palgunadi, M.Sc.
NIP. 19560407 198303 1 004

(

)

3. Penguji 3

Rudi Hartono, S.Si
NIDN. 0626128402

(

)

Disahkan Oleh :
Dekan
Fakultas MIPA UNS

Ketua Program Studi
DIII Ilmu Komputer UNS

Prof. Drs. Sutarno, M.Sc, Ph.D.
NIP. 19600809 198612 1 001

Drs. Y. S. Palgunadi, M.Sc.
NIP. 19560407 198303 1 004

commit to user
iii

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

Ittofiq Tri Rahmasiwi Surgawan. 2009. Application Development SMS
CenterAt Broadcasting Base-Man City Klaten, Program D3 Computer Science,
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, SebelasMaretSurakarta University.
Aim from task end this service existence sms that used in broadcasting
information service so that simplify member in do communication passes sms
without having to come to broadcasting place. user that can do broadcasting
information service via sms this broadcasting member that register number
handphone, if a bonmember user or member but not yet register number
handphoneone can not do information service with broadcasting peculiarly but as
listener in general.
Method that used in finish task ends this observation method,
documentation and interview. by using primary data collecting technique and
secondary. Application system computerization sms that composed this can
present informations shaped acceptance and delivery sms automatically, forward
also manual. supposed this program can be used by resort side, so that can
increase resort performance in data information.
Information System SMSCenter BroadcastingBase-Man that developed by
this author efficienter, hurry, and accurate than existing system that stills done
according to manual.
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INTISARI

Tugas Akhir ini mengembangkan aplikasiSMS Center Radio Base-Man
berbasis SMS. Saat ini untuk mendapatkan informasi tentang Radio Base-Man
harus datang ke tempat Penyiaran Radiotersebut. Agar mendapatkan informasi
Radio Base-Man tanpa harus datang ke tempat penyiaran radio, maka dapat
dilakukan menggunakan SMS.
Tujuan dari tugas akhir ini adalah adanya layanan SMS yang digunakan
dalam layanan informasi Radio Base-Man sehingga mempermudah anggota dan
pendengar radio dalam mendapatkan informasitentang Penyiaran Radio melalui
SMS tanpa harus datang ke tempat Penyiaran Radio. Jika seorang pengguna
bukan anggota atau anggota tetapi belum meregistrasikan nomor handphone-nya
maka tidak dapat melakukan layanan informasi dengan penyiaran radio secara
khusus melainkan sebagai pendengar pada umumnya.
Komputerisasi sistem aplikasi sms yang disusun ini dapat menyajikan
informasi-informasi yang berupa penerimaan dan pengiriman SMS secara
otomatis, forward maupun manual. Diharapkan program ini dapat digunakan oleh
pihak Penyiaran Radio, sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam layanan
informasi data.Sistem Informasi SMS center radio base-man yang dikembangkan
oleh penulis ini lebih efisien, cepat, dan akurat daripada sistem yang ada yang
masih dilakukan secara manual.
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MOTTO

“Bersungguh-sungguhlah dengan kehinaanmu, niscaya Ia menolongmu dengan
kemuliaan-Nya. Bersungguh-sungguhlah dengan ketidakberdayaanmu, niscaya Ia
akan menolongmu dengan kekuasaan-Nya. Bersungguh-sungguhlah dengan
kelemahanmu, niscaya Ia akan menolongmu dengan kekuatan-Nya.
(Ibnu ‘Athailah).
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Teknologi hadir untuk memberikan kemudahan-kemudahan terhadap suatu
masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu teknologi yang sangat banyak
digunakan dan sangat populer oleh pengguna telepon selular saat ini adalah SMS
(Short Message Service). Telepon selular kini sudah menjadi kebutuhan bagi
setiap orang untuk melakukan komunikasi, dalam berkomunikasi dengan Telepon
selular,

SMS

justru

lebih

banyak

digunakan

daripada

berkomunikasi

menggunakan telepon, hal ini dikarenakan harga kiriman per sms yang lebih
murah. Keuntungan lain menggunakan SMS yaitu lebih aman, sopan dan privasi
terjaga.
Penyiaran Radio sekarang ini banyak yang telah menyediakan layanan
informasi, pertanyaan, saran, dan masukan, dengan tujuan untuk mempermudah
anggota dan para pendegar radio untuk melakukan komunikasi beserta informasi
yang terkait dengan acara dari Penyiaran Radio, biasanya layanan informasi,
pertanyaan, saran, dan masukan tersebut menggunakan program berbasis desktop
atau website, kelemahan untuk melakukan pencarian tersebut, anggota dan para
pendengar harus datang ke tempat Stasiun penyiaran Radio atau pergi ke warnet
untuk melakukan pencarian informasi secara online, kedua hal ini akan menjadi
merepotkan jika jarak yang jauh menjadi sebuah kendala dan terkadang informasi
yang mereka inginkan ternyata tidak ada, tentu hal ini akan lebih membuat rasa
kecewa para pendengar dan angota.
Cara mengatasi hal tersebut, misal anggota ingin melakukan pencarian
informasi tentang jadwal dan acara yang akan dibawakannya dalam siaran radio,
namun mereka tidak sedang berada di tempat Stasiun penyiaran Radio atau tidak
sedang koneksi dengan internet dan jarak mereka ke Stasiun penyiaran Radio atau
ke warnet jauh?. Akan lebih mudah dan murah jika pencarian pencarian informasi
tentang jadwal dan acara siaran radio bisa diakses menggunakan SMS, dengan
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layanan ini anggota dan para pendengar radio tidak usah pergi jauh-jauh ke
Stasiun penyiaran Radio atau ke warnet, cukup saat mereka berada dirumah
ataupun dimana mereka berada, mereka tinggal menulis SMS dengan format
tertentu dan mengirimkan ke nomer tertentu kemudian mereka akan mendapatkan
balasan SMS yang berupa informasi, pertanyaan, saran, dan masukan dan jika
informasi tentang jadwal dan acara siaran radio, mereka juga bisa mendapatkan
informasi lain yang berhubungan dengan acara siaran radio tersebut, seperti
informasi jadwal siaran , nama penyiarnya, acara siaran yang disampaikan,
sehingga saat anggota pergi ke Stasiun penyiaran Radio, mereka bisa langsung on
air untuk siaran dan siap untuk membawakan acara radio yang akan dibawakan
tersebut.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, diperoleh masalah sebagai berikut :
“ Bagaimana mengembangkan sebuah program aplikasi berbasis SMS CENTER
yang digunakan untuk pelayanan informasidi sebuah Penyiaran Radio ?”.

C. Batasan Masalah
Pengembangan sistem informasi SMS Center Radio Base-Man ini
melingkupi proses penerimaan dan pengiriman balasan yang bisa lebih dari satu
pengirim sekaligus melalui SMS baik secara manual, otomatis, terjadwal serta
forword ke pengirim yang di tuju. Selain itu juga terdapat kata kunci dan filter,
dimana SMS yang dikirim bisa bersifat umum ataupun khusus bagi anggota
penyiaran Radio Base-Man itu sendiri agar memudahkan dalam pengelompokan
pengiriman pesan informasi.

D. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi layanan
berbasis SMS yang digunakan untuk layanan informasi, pertanyaan, saran, dan
masukan di Penyiaran Radio.
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2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat dicapai terkait dengan masalah yang dibahas antara
lain :
1. Bagi Penulis
a. Dapat memahami proses cara pengembangan Sebuah program.
b. Mampu dalam mengembangkan dan membuat program aplikasi
layanan informasi, pertanyaan, saran, dan masukan via SMS untuk
Lembaga Penyiaran Radio.
2. Bagi Instansi
a. Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan dalam
pengembangan system yang sudah ada di Penyiaran Radio.
3. Bagi Akademis
a. Dapat dijadikan sebagai lahan masukan yang bermanfaat, guna
menunjang proses belajar mengajar bagi mahasiswa.
4. Bagi Angota Penyiaran Radio
a. Mempermudah layanan informasi, pertanyaan, saran, dan masukan di
saat sedang tidak berada di Stasiun penyiaran Radio.
b. Tidak perlu jauh – jauh ke Stasiun penyiaran Radio untuk melakukan
pencarian informasi.

E. Metodologi Penelitian
Layanan informasi penyiaran Radio Base-Man dengan menggunakan
layanan SMS diharapkan dapat digunakan untuk memberikan informasi layanan
kepada para anggota dan pendengar Radio dengan kemudahan akses dan jaminan
kenyamanan dengan biaya yang relatif murah. Ada beberapa metode yang
digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu :
1. Observasi
Observasi dilakukan dengan jalan melakukan pengkajian terhadap sistem
atau program layanan yang berbasis SMS,yaitu SMS CENTER yang telah ada
saat ini dengan mencari kelebihan dan kekurangan yang ada untuk kemudian
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dijadikan acuan agar program yang dikembangkan nanti bisa lebih baik dari
yang sudah ada.
2. Studi Pustaka
Studi pustaka ialah salah satu bentuk lain dari observasi tetapi dititik
beratkan terhadap setiap tulisan yang pernah ada, baik itu berupa buku, artikel
di internet, laporan-laporan dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan
topik yang sedang dibahas untuk dijadikan landasan teori ataupun sebagai
bahan pembanding.
3. Trial and Error
Trial and error adalah sebuah metode yang paling lazim digunakan dalam
sebuah penelitian, dalam penerapannya tidak boleh menggunakan kata bosan
untuk terus mencoba meskipun harus menerus mengalami kegagalan, dengan
kata lain harus pantang menyerah sampai benar-benar berhasil.
4. Interview atau Wawancara
Interview atau wawancara adalah sebuah metode yang dilakukan dengan
mengadakan wawancara atau tanya jawab lansung dengan narasumber, dalam
hal ini adalah orang-orang yang berkompeten dalam bidang IT, sehingga
dilakukan wawancara atau lebih tepatnya konsultasi dengan beberapa orang
programer yang telah lama menekuni dunia komputer, sehingga mendapatkan
beberapa solusi yang dapat membantu dalam memecahkan setiap masalah
yang dihadapi dalam pengembangan program aplikasi SMS CENTER ini.

F. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan gambaran tentang pembahasan tugas akhir ini, maka
secara garis besar pembahasan studi akhir ini adalah sebagai berikut:
1. BAB I Pendahuluan
Pada bab pendahuluan ini diberikan gambaran umum tentang laporan yang
berisi :
a. Latar Belakang Masalah
b. Perumusan Masalah
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c. Batasan Masalah
d. Tujuan dan Manfaat
e. Metodologi Penilitian
f. Sistematika Penulisan

2. BAB II Landasan Teori
Pada landasan teori memuat tinjauan pustaka yang digunakan sebagai
referensi pengembangan aplikasi SMS Center Radio Base-Man.

3. BAB III Desain Dan Perancangan
Memuat tentang desain sistem dan data-data yang diperlukan dalam
perancangan suatu sistem seperti Contect Diagram, Data Flow Diagram
(DFD), ERD, Perancangan Database, dan perancangan antarmuka sistem.

4. BAB IV Implementasi Dan Analisa
memuat tentang langkah dan hasil analisa yang antara lain ditampilkan
dalam bentuk tabel, gambar, dan penjelasan dari masing – masing bagian.
Pada Evaluasi memuat kekurangan dan kelebihan pada sistem.

5. BAB V Penutup
memuat kesimpulan yang berisi tentang pernyataan singkat, tepat yang
dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan serta penutup memuat saran
yang berisi tentang sumbang saran pemikiran yang didasarkan pada
kesimpulan yang diperoleh untuk penyempurnaan dan pengembangan di masa
mendatang.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Sistem Informasi
Data merupakan fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti dan
digabungkan dengan kenyataan. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang
mewakili suatu obyek seperti manusia (pegawai, siswa, pembeli, pelanggan),
barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang direkam dalam
bentuk angka, huruf, simbol, text, gambar, bunyi dan kombinasinya. Data dapat
diartikan sebagai bahan mentah yang melalui pengolahan tertentu dibentuk
menjadi keterangan (informasi). Informasi adalah data yang telah diolah dari
bentuk tidak berguna menjadi keterangan penting bagi penerimanya (Fatansyah,
1999).
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan,
berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk
menyelesaikan suatu sasaran tertentu (HM. Jogiyanto, 2001).
Sistem Informasi merupakan sistem yang terpadu antara manusia dengan
komputer untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi
managemen. Dapat juga dikatakan bahwa informasi adalah seperangkat elemen
yang digunakan satu sama lain yang bertujuan untuk menyusun data yang
berperan dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah operasional
yang memungkinkan adanya komunikasi.

B. Analisis Sistem
1. Diagram Konteks (Context Diagram)
Diagram konteks adalah suatu bagan yang menggambarkan aliran data
yang dijanarkan secara global aliran data yang bersumber pada anggota dan
para pendengar radio yang selanjutnya diolah dalam proses pengolahan data
untuk menghasilkan informasi.
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Proses ini mewakili proses dari keseluruhan sistem yang menggambarkan
hubungan masukan atau keluaran menjadi satu kesatuan pada sistem SMS
Center.
2. Data Flow Diagram (DFD)
DFD adalah suatu bagan yang menggambarkan aliran data dan kerja
sistem secara keseluruhan secara garis besar. Data Flow Diagram terdiri atas:
1. Data Flow Diagram Context
Data Flow Diagram Context adalah bagan dari DFD yang mematakan
model lingkungan yang di representasikan dengan lingkungan tunggal
yang mewakili keseluruhan sistem. Pengggambaran dimulai dengan
terminator, aliran data, aliran kontrol, dan proses tunggal yang
merepresentasikan keseluruhan sistem.
2. Data Flow Diagram
Data Flow Diagram adalah bagan DFD yang menggambarkan sistem
sebagai jaringan kerja antara fungsi yang berhubungan satu sama lain
dengan aliran dan penyimpanan data (disebut dengan DFD). DFD atau
diagram aliran data dapat juga didefinisikan sebagai sebuah model logis
penjelasan bahwa system adalah sebuah jaringan kerja (sub sistem) yang
saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dan atau dihubungkan
dengan tempat penyimpanan data (database) dan dihubungkan pula
dengan sumber dan tujuannya. Gambar komponen DFD menurut Yourdan
dan DeMarco adalah sebagai berikut :
1. Terminator adalah entitas diluar system yang berkomunikasi/
berhubungan langsung dengan sistem.

Gambar 2.1 Komponen DFD Terminator
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2. Komponen Proses menggambarkan transformasi input menjadi output.

Gambar 2.2 Komponen DFD Proses

3. Data Store adalah komponen yang digunakan untuk membuat model
sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda bersifat
jamak.

Gambar 2.3 Komponen DFD Data Store

4. Alur Data digunakan untuk menerangkan perpindahan data / paket data
dari satu bagian ke bagian lainnya.

Gambar 2.4 Komponen DFD Alur Data

3. ERD (Entity Relationship Diagram)
Model Entity Relationship Diagram adalah suatu penyajian data dengan
menggunakan Entity dan Relationship.
1. Entity adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Entity
Set adalah kumpulan dari entity yang sejenis. Entity Set dapat berupa
objek secara fisik(rumah, kendaraan, peralatan) dan objek secara
konsep(pekerjaan, perusahaan, rencana).

Gambar 2.5 Simbol Entity
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2. Relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity.
Relationshipset adalah kumpulan relationship yang sejenis.

Gambar 2.6 Simbol Relationship
3. Atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship, yang
menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship
tersebut. Nilai Atribut merupakan suatu data aktual atau informasi
yang disimpan pada pada suatu atribut di dalam suatu entity atau
relationship.

Gambar 2.7 Simbol Atribut

Jenis-Jenis Atribut.
a. Key adalah atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity
secara unik.
b. Atribut Simple adalah atribut yang bernilai tunggal.
c. Atribut Multivalue adalah atribut yang memiliki sekelompok nilai
untuk setiap instant entity.
d. Atribut Composite adalah atribut yang terdiri dari beberapa atribut
yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu.
e. Atribut Derivatif adalah suatu atribut yang dihasilkan oleh atribut
yang lain.
4. Derajat

dari

Relationship

menjelaskan

berpartisipasi dalam suatu relationship.
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a. Unary Degree (Derajat Satu).
USER

LAPORAN

Gambar 2.8 Gambar Unary Degree

b. Binary Degree (Derajat Dua)

USER

DATA

APLIKASI

Gambar 2.9 Gambar Binary Degree

c. Ternary Degree (Derajat Tiga)

DATA

USER

APLIKASI

LAPORAN
Gambar 2.10 Gambar Ternary Degree

5. Participation Constraint menjelaskan apakah keberadaan suatu entity
tergantung pada hubungannya dengan entity lain. Terdapat 2 macam
Participation Constraint :
a. Total Participation adalah keberadaan suatu entity tergantung pada
hubungannya dengan entity lain.
1

N
USER

INFO

Gambar 2.11 Gambar Total Participation
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b. Partial Participation adalah keberadaan suatu entity tidak
tergantung pada hubungannya dengan entity lain.

1

N
DATA

USER

BAGIAN

Gambar 2.12 Gambar Partial Participation

6. Weak Entity adalah suatu entity dimana keberadaa dari entity tersebut
tergantung keberadaan entity lain. Entity yang merupakan induknya
disebut dan relationship-nya disebut Identifiying Relationship. Weak
Entity selalu mempunyai Total Participationconstraint dengan
Identifiying Owner.

NO.PEG

NAMA
…

MILIK

USER

…

PENGGUNA

Gambar 2.13 Gambar Weak Entity

C. Database
Databasemerupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan data dari
sistem. Salah satu definisi yang cukup lengkap mengenai istilah basis data adalah
pengertian yang diberikan oleh James Martin (1975) sebagaimana juga telah
dikutip oleh Edhy Sutanta (2004),
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Menurut Fatansyah (2001) penggunaan basis data secara umum memiliki
beberapa objektif, yaitu kecepatan dan kemudahan pengelolaan data, efisiensi
ruang penyimpanan, keakuratan data, ketersediaan data, meningkatkan keamanan,
kelengkapan data, dan mendukung kebersamaan dalam pemakaian.

D. Pengertian SMS
SMS (Short Message Service) atau layanan pesan singkat mempunyai
sejarah tersendiri sebagai media layanan yang paling meledak abad ini(Teddy
Marcus Zakaria dan Josef Widhiadi, 2006). Sebuah pesan SMS maksimal terdiri
dari 160 karakter. Adapula beberapa metode untuk pengiriman pesan yang lebih
dari 160 karakter, tetapi pengguna harus membayar lebih dari satu biaya SMS.
SMS merupakan sebuah revolusi, dimana layanan yang tidak berbasis suara
malah lebih meledak. Awalnya SMS berfungsi untuk memberikan layanan
pengiriman

pesan

text

singkat

antarperangkat

mobile

phone

(telepon

genggam/telepon bergerak). SMS sebetulnya hanya layanan tambahan terhadap
dua layanan utama (layanan voice dan switched data) dalam sistem jaringan
komunikasi GSM. Namun, karena keberhasilan SMS yang tak terduga, dengan
ledakan pelanggan yang mempergunakannya, menjadikan SMS sebagai bagian
dari layanan system standar-standar komunikasi lain, seperti CDMA, bahkan
jaringan telepon rumah juga memulai mengadopsi teknologi SMS ini. Penggunaan
SMS yang begitu sukses memberikan pendapatan exstra bagi operator jaringan
yang akan memperoleh bayaran untuk tiap kiriman SMS melalui jaringannya dan
semakin bertambahnya laba yang mereka peroleh.
Keberhasilan dan popularitas SMS antara lain disebabkan oleh :
1. Harga per kiriman tetap/ konstan. Harga SMS tetap tidak seperti biaya telepon
yang bervariasi. Dan biaya telepon seluler khususnya GSM lebih mahal
daripada biaya SMS.
2. Dengan menggunakan SMS akan lebih sopan dan aman daripada
menggunakan telepon di tempat umum, selain itu dengan menggunakan SMS
maka privasi pun lebih terjaga.
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3. Dengan menggunakan SMS maka tidak akan mengganggu penerima, karena
penerima bisa memutuskan kapan dan dimana akan menjawab pesan tersebut.
4. Jaringan GSM secara umum diakui kehandalannya dalam mengirimkan data,
dan SMS mewarisi kehandalan tersebut. Tidak seperti pager, ketika pesan
SMS terkirim dan masuk ke gateway dan gateway berhasil mengirimkan ke
nomor tujuan, gateway kemudian mengirim pesan ke pengirim bahwa pesan
telah dikirim. Walaupun kenyataannya menjelang hari raya besar tertentu
gateway menjadi sibuk sekali sehingga ada SMS yang tidak sampai tujuan.

E. Karakteristik SMS
SMS memiliki karakteristik utama yaitu bahwa SMS merupakan sebuah
sistem pengiriman data dalam paket yang bersifat out-of-band dengan bandwith
kecil, sehingga pengiriman suatu burst data yang pendek biasa dilakukan dengan
waktu yang singkat dengan tingkat efisiensi tinggi. Karakteristik yang dimiliki
oleh fasilitas SMS inilah yang nantinya dapat menjadi factor penting untuk
mencapai sukses service provider dalam rangka diferensiasi layanan.
Selain digunakan untuk berkirim pesan pendek yang berbentukalphanumeric
(semua karakter A-Z,0,1-9, serta semua lambang yang tersedia oleh sistem), SMS
juga dapat dipergunakan untuk mengirim pesan yang berbentuk biner dan
mengimplementasikan tumpukan (stack). Menurut Oetomo dan Handoko (2003),
SMS memiliki karakteristik yang penting, antara lain :
1. Karena sifatnya yang nonreal time, hal ini mengakibatkan pesan yang dikirim
dapat dijamin akan sampai tujuan, jika terjadi kegagalan pengiriman, sistem
akan memberikan informasi laporan bahwa pesan gagal ke nomor si pengirim.
2. Jika saat pesan dikirim ponsel yang dituju sedang tidak aktif, maka pesan
tersebut akan masuk ke dalam antrian sampai batas waktu tertentu (time out)
dan akan segera terkirim jika ponsel yang dituju telah aktif, tetapi jika sampai
batas time out belum aktif, maka pesan yang dikirim dianggap gagal.
Bandwith yang digunakan rendah. Hal ini disebabkan sebuah pesan singkat,
biasanya hanya terdiri dari beberapa karakter saja, berbeda dengan sebuah pesan
email yang terkadang terdiri dari ribuan karakter.
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F. Arsitektur SMS
Pada dasarnya layanan SMS dibangun dari berbagai elemen yang saling
terkait dan memiliki fungsi dan tugasnya masing – masing. Karena itulah tidak
ada satu pun elemen dari SMS yang dapat bekerja secara parsial.
Untuk itu pada tahap pengimplementasian layanan SMS ini, operator
menyediakan SMSC(SMS Center) yang memiliki interkoneksi dengan jaringan
GSM. Secara umum arsitektur elemen sistem SMS menurut NewNet dalam
Oetomo dan Handoko (2003) dapat dilihat dari gambar 2.1 dibawah ini

Gambar 2.14 Arsitektur Jaringan SMS

G. SMS Gateway
Gateway dalam bahasa Indonesia berarti gerbang. SMS Gateway adalah
pengolahan informasi data melalui SMS, SMS sebagai pintu gerbang masukan
dan keluaran data, data masukan diperoleh dari isi pesan singkat SMS yang
dikirimkan, text dalam isi pesan tersebut akan diolah dan kemudian akan
diberikan respon balasan berdasarkan isi pesan yang dikirimkan.
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H. SMS Gateway Engine
SMS Gateway Engineadalah software yang berfungsi untuk menghubungkan
handpone dengan PC. SMS Gateway Engine sudah membuat interface yang
mudah digunakan oleh semua orang agar dapat membuat program aplikasi SMS
dengan berbagai macam pemrograman.
Dalam Pembuatan tugas akhir ini menggunakan software SMS CENTER
yang merupakan aplikasi SMS Gateway untuk system operasi Windows. File SMS
CENTER

versi

terbaru

dapat

di

download

dari

situs

resminya

di

http://www.winsms.com . Dibawah ini merupakan tampilan SMS Gateway dari
SMS CENTER :

Gambar 2.15 SMS CENTER V. 11.4.8.23

SMS Gateway Engine ini dapat digunakan dengan berbagai macam tipe modem
GSM dan handphone. Handphone yang dapat digunakan antara lain Nokia, Sony
Ericsson, Motorola dan LG. Syarat yang penting untuk dapat digunakan sebagai
SMS Gateway adalah handphone tersebut harus memiliki interface untuk
digunakan sebagai modem seluler dengan komputer. Interface tersebut harus
kabel serial, pararel ataupun USB.
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I. Visual Basic 6.0
Visual Basic adalah salah suatu developement tools untuk membangun
aplikasi dalam lingkungan Windows. Dalam pengembangan aplikasi, Visual Basic
menggunakan pendekatan Visual untuk merancang user interface dalam bentuk
form, sedangkan untuk kodingnya menggunakan dialek bahasa Basic yang
cenderung mudah dipelajari. Visual Basic telah menjadi tools yang terkenal bagi
para pemula maupun para developer.
Dalam lingkungan Window's User-interface sangat memegang peranan
penting, karena dalam pemakaian aplikasi yang kita buat, pemakai senantiasa
berinteraksi dengan User-interface tanpa menyadari bahwa dibelakangnya
berjalan instruksi-instruksi program yang mendukung tampilan dan proses yang
dilakukan.
Pada pemrograman Visual, pengembangan aplikasi dimulai dengan
pembentukkan user interface, kemudian mengatur properti dari objek-objek yang
digunakan dalam user interface, dan baru dilakukan penulisan kode program
untuk menangani kejadian-kejadian (event). Tahap pengembangan aplikasi
demikian dikenal dengan istilah pengembangan aplikasi dengan pendekatan
Bottom Up.
Langkah awal dari belajar Visual Basic adalah mengenal IDE (Integrated
Developement Environment) Visual Basic yang merupakan Lingkungan
Pengembangan Terpadu bagi programmer dalam mengembangkan aplikasinya.
Dengan menggunakan IDE programmer dapat membuat user interface, melakukan
koding, melakukan testing dan debuging serta menkompilasi program menjadi
executable. Penguasaan yang baik akan IDE akan sangat membantu programmer
dalam mengefektifkan tugas-tugasnya sehingga dapat bekerja dengan efisien.

J. DatabaseSQLite
SQLite merupakan sebuah sistem manajemen basisdata relasional yang
bersifat ACID-compliant dan memiliki ukuran pustaka kode yang relatif kecil,
ditulis dalam bahasa C. SQLite merupakan proyek yang bersifat public domain
yang dikerjakan oleh D. Richard Hipp.
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Tidak seperti pada paradigma client-server umumnya, Inti SQLite bukanlah
sebuah sistem yang mandiri yang berkomunikasi dengan sebuah program,
melainkan sebagai bagian integral dari sebuah program secara keseluruhan.
Sehingga

protokol

komunikasi

utama

yang

digunakan

adalah

melalui

pemanggilan API secara langsung melalui bahasa pemrograman. Mekanisme
seperti ini tentunya membawa keuntungan karena dapat mereduksi overhead,
latency times, dan secara keseluruhan lebih sederhana. Seluruh elemen basisdata
(definisi data, tabel, indeks, dan data) disimpan sebagai sebuah file.
Kesederhanaan dari sisi disain tersebut bisa diraih dengan cara mengunci
keseluruhan file basis data pada saat sebuah transaksi dimulai.

Fitur-fitur SQLite :
Pustaka SQLite mengimplementasikan hampir seluruh elemen-elemen
standar yang berlaku pada SQL-92, termasuk transaksi yang bersifat atomic,
konsistensi basisdata, isolasi, dan durabilitas (dalam bahasa inggris lebih sering
disebut ACID), trigger, dan kueri-kueri yang kompleks. Tidak ada pengecekan
tipe sehingga data bisa dientrikan dalam bentuk string untuk sebuah kolom bertipe
integer. Beberapa kalangan melihat hal ini sebagai sebuah inovasi yang
menambah nilai guna dari sebuah basisdata, utamanya ketika digunakan dalam
bahasa pemrograman berbasis script (PHP, Perl), sementara kalangan lain melihat
hal tersebut sebagai sebuah kekurangan.
Beberapa proses ataupun thread dapat berjalan secara bersamaan dan
mengakses basisdata yang sama tanpa mengalami masalah. Hal ini disebabkan
karena akes baca data dilakukan secara paralel. Sementara itu akses tulis data
hanya bisa dilakukan jika tidak ada proses tulis lain yang sedang dilakukan; jika
tidak, proses tulis tersebut akan gagal dan mengembalikan kode kesalahan (atau
bisa juga secara otomatis akan mencobanya kembali sampai sejumlah nilai waktu
yang ditentukan habis). Hanya saja ketika sebuah tabel temporer dibuat,
mekanisme penguncian pada proses multithread akan menyebabkan masalah.
Update yang terkini (versi 3.3.4) dikatakan telah memperbaiki masalah ini.
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Sebuah program yang mandiri dinamakan sqlite disediakan dan bisa
digunakan untuk mengeksekusi kueri dan memanajemen file-file basisdata
SQLite. Program tersebut juga merupakan contoh implementasi penulisan aplikasi
yang menggunakan pustaka SQLite.

Integrasi SQLite dengan bahasa lain :
a. SQLite termasuk dalam framework REALbasic, yang memungkinkan aplikasi
yang dikembangkan dengan menggunakan REALbasic dapat memanfaatkan
basisdata SQLite.
b. Pustaka SQLite bisa digunakan secara langsung pada bahasa C/C++, namun
untuk Tcl dan beberapa bahasa pemrograman berbasis script juga tersedia.
c. Modul DBI/DBD untuk Perl juga tersedia pada CPAN, DBD:SQLite, namun
modul ini bukanlah antarmuka dengan SQLite melainkan memasukkan
SQLite secara keseluruhan dalam modul tersebut.
d. Modul Python juga tersedia (PySQLite) yang diimplementasikan pada DB
API Python versi 2.0 (PEP 249)
e. PHP dimulai dengan PHP5 telah memasukkan SQLite, versi PHP4
sebelumnya bisa juga digunakan untuk mengakses SQLite, namun modul
SQLite tidak dimasukan secara standar bawaan.
f. Dimulai Lazarus versi 0.9.8 dan Free Pascal 2.0.0, SQLite didukung untuk
digunakan oleh para programmer. Tutorial tersebut bisa didapatkan disini.
g. Meskipun borland tidak mempaketkan SQLite secara standar bawaan,
Delphisudah mendukung SQLite juga menggunakan pustaka yang dibuat oleh
pihak ketiga (Aducom dan Zeos). Banyak program administrasi basisdata
SQLite baik komersil ataupun bebas yang menawarkan kemudahankemudahan dalam memanajemen basisdata SQLite terdapat di internet dibuat
dengan menggunakan bahasa ini.
h. SQLite juga termasuk dalam paket yang dibundle secara standar bawaan pada
MacOS X, dan digunakan sebagai salah satu pilihan mekanisme penyimpanan
data pada API Apple.
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K. Macromedia Flash CS3
Macomedia Flash merupakan salah satu software yang digunakan untuk
membuat animasi grafis berformat vektor. Software ini banyak digunakan oleh
para desaigner dan programmer dalam membangun sebuah animasi berupa grafis.
Hal ini disebabkan ruang kerja, fasilitas dan kemampuan Macomedia Flash yang
mampu meningkatkan produktifitas dan efektifitas dalam desain maupun
pembangunan suatu animasi.

L. Adobe Photoshop CS3
Program

grafis

ini

memang

begitu

besar

pengaruhnya

terhadap

perkembangan desain komputer pada umumnya. Banyak pengguna yang
menyatakan bahwa perkembangan Adobe Photoshop telah begitu pesat
mempengaruhi perkembangan seni grafis digital yang semakin mempesona.
perkembangan software desain grafis telah mempengaruhi pula pandangan
tentang seni digital yang baru ini.
Pemanfaatan Adobe Photoshop telah merambah kesemua bidang tidak
hanya desain grafis semata, sehingga pemakaian Adobe Photoshop semakin
banyak diminati karena keluwesannya serta kemudahannya dalam hal pemakaian
tool yang disediakan untuk memenuhi segala kebutuhan publikasi. Beberapa
fasilitas telah begitu berkembang seperti sebuah evolusi menuju kesempurnaan
dan kemudahan.
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BAB III
DESAIN DAN PERANCANGAN

A. Analisis Sistem
1. Arsitektur SMS Gateway
Sistem kerja aplikasi ini dijelaskan melalui gambar di bawah ini :

Gambar 3.1 Arsitektur SMS Gateway

Pengirim SMS adalah anggota dan pendengar Penyiaran Radio Base-Man yang
meminta informasi layanan siaran radio melalui SMS.
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22. Aliran Data
D
a. Diag
gram Kontekks (Context D
Diagram)
Diagram konteks
k
adallah suatu baagan yang menggambar
m
rkan aliran
data yang dijannarkan secarra global aliran
a
data yang
y
bersum
mber pada
angg
gota dan parra pendengarr radio yangg selanjutnyya diolah dalam proses
peng
golahan data untuk mengghasilkan infformasi.
Proses inni mewakilli proses dari keseluuruhan sisttem yang
meng
ggambarkann hubungan m
masukan ataau keluaran menjadi sattu kesatuan
padaa sistem SMS
S Center.

Gam
mbar 3.2 Diaagram Konteeks (Contextt Diagram)

Keteerangan

:

1. Proses
P
input data informaasi SMS oleeh Penggunaa.
2. Proses
P
penyaampaian infoormasi beruppa SMS balaasan kepada Pengirim
P
3. Proses
P
Pembberian inforrmasi Lapooran berupa SMS darii Pengirim
k
kepada
Penggguna.

b. Dataa Flow Diagrram (DFD) level
l
0
DFD pada Gambar 3.33 berikut meenjelaskan allur proses daari aplikasi
sistem
m informasi penyiaran radio
r
yang menggunakan
m
n fasilitas SM
MS.
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Gambaar 3.3 DFD L
Level 0
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l
1 Prosees 1 Pengolaahan SMS Masuk
M
c. Dataa Flow Diagrram (DFD) level

Gambar 3.4 DFD Leevel 1 Prosess 1 Pengolahhan SMS Maasuk

d. Dataa Flow Diiagram (DF
FD) level 1 Proses 2 Pengolaahan SMS
Biasaa/Manual

G
Gambar
3.5 DFD Level 1 Proses 2 Pengolahan
P
SMS Biasa/M
Manual
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e. Data Flow Diagram (DFD) level 1 Proses 3 Pengolahan SMS Forward

The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.6 DFD Level 1 Proses 3 Pengolahan SMS Forward

f. Data Flow Diagram (DFD) level 1 Proses 4 Pengolahan SMS Otomatis
The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.7 DFD Level 1 Proses 4 Pengolahan SMS Otomatis
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g. Data Flow Diagram (DFD) level 1 Proses 5 Pengolahan SMS Terjadwal

The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.8 DFD Level 1 Proses 5 Pengolahan SMS Terjadwal

h. Data Flow Diagram (DFD) level 1 Proses 6 Pengolahan Kontak

The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.9 DFD Level 1 Proses 6 Pengolahan Kontak
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i. Data Flow Diagram (DFD) level 1 Proses 7 Pengolahan Pengguna
Aplikasi

The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.10 DFD Level 1 Proses 7 Pengolahan Pengguna Aplikasi

j. Data Flow Diagram (DFD) level 1 Proses 8 Pengiriman SMS

The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.11 DFD Level 1 Proses 8 Pengiriman SMS
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k. Entity Relation Diagram (ERD)
ERD menggambarkan hubungan antara datastore pada DFD yang
terjadi dalam aplikasi sistem informasi penyiaran radio. Gambar 3.12
dibawah ini merupakan ERD hasil perancangan dalam Tugas Akhir ini.
The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.12 Entity Relation Diagram (ERD)

Atribut-atribut :
INBOX

: {Id,Status, Flag, Id_Kateg, Nopengirim, Waktu,
Pesan, Nama}

PESAN_FORWARD

: {Id,Kata_Kunci, Peng_Kunci, Argumen, Forward,
Tgl_Dibuat, Jenis, Id_Group, Jenis_Fwd,
Id_Group_Fwd}

PESAN_OTOMATIS : {Id,Kata_Kunci, Peng_Kunci, Argumen, Sesion,
Pesan, Tgl_Dibuat, Jenis, Id_Group}
PESAN_TERKIRIM

: {Id, NoHP, Nama, Sesion, Pesan, Status, Waktu}

OUTBOX

: { Id, NoHP, Nama, Sesion, Pesan, Waktu, Jenis}

KONTAK

: {Id, Id_Group, Nama, NoHP, Email, Alamat}

GROUPS

: {Id, Nama_Group, Keterangan, Tgl_Dibuat}
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l. Skema Diagram
Skema diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan relasi
atau hubungan antar tabel yang ada pada aplikasi SMS CENTER Radio
Base-Man dengan fasilitas SMS. Gambar berikut ini merupakan relasi
antar tabel dalam aplikasi ini :
The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.13 Skema Diagram

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
29

B. Perancangan Sistem
1. Kebutuhan Hardware
a. Spesifikasi hardware yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini
adalah :
1. Processor Genuine Intel(R) CPU T2060 @ 2.60GHz (2 CPU)
2. Memory 1 GB
3. Hardisk 120 GB
4. Monitor menggunakan resolusi dengan 1024 x 768.
5. Handphone yang menggunakan teknologi GSM maupun CDMA yang
dapat dihubungkan dengan PC ( Personal Computer ) melalui media
koneksi kabel, dan mendukung AT-Command SMS set. Merk
handphone yang dapat digunakan antara lain Nokia, Sony Ericsson,
Siemens, Motorola dan LG.
6. Media koneksi diguakan untuk mengirimkan data dari handphone ke
PC atau sebaliknya. Media tersebut berupa kabel data sesuai dengan
spesifikasi handphone yang digunakan. Dalam pembuatan Tugas Akhir
ini, penulis menggunakan GSM modem berupa handphone Nokia tipe
3220 dengan menggunakan USB cable DKU-5.

b. Spesifikasi hardware yang harus dipenuhi untuk menjalankan aplikasi
SMS Center Radio Base-Man ini adalah :
1. Processor Intel(R) Pentuim III 800 MHz atau lebih di atasnya.
2. Memory 256 Mb atau lebih di atasnya.
3. Hardisk 10 GB atau lebih di atasnya.
4. Monitor menggunakan resolusi dengan 800 x 600 atau lebih di atasnya.
5. Handphone yang menggunakan teknologi GSM maupun CDMA yang
dapat dihubungkan dengan PC ( Personal Computer ) melalui media
koneksi kabel, dan mendukung AT-Command SMS set. Merk
handphone yang dapat digunakan antara lain Nokia, Sony Ericsson,
Siemens, Motorola dan LG.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
30

6. Media koneksi diguakan untuk mengirimkan data dari handphone ke
PC atau sebaliknya. Media tersebut berupa kabel data sesuai dengan
spesifikasi handphone yang digunakan.

2. Kebutuhan Software

a. Spesifikasi Software yang dipakai dalam pembuatan Tugas Akhir ini
adalah sebagai berikut :
1. Operating System (OS) : Microsoft Windows XP Service pack 3.
Dalam pembuatan aplikasi ini, penulis menggunakan Sistem
Operasi Windows dikarenakan software yang digunakan sebagai SMS
Gateway adalah sebuah software yang hanya dapat berjalan under
windows yaitu SMS Center Versi 11.4.8.23. Microsoft Windows XP
Service pack 3 merupakan Sistem Operasi yang digunakan oleh penulis
dikarenakan service yang diberikan lebih baik daripada versi – versi
windows yang sebelumnya.
2. SMS Center Version 11.4.8.23
SMS Center Merupakan Tool dan Driver yang digunakan untuk
menghubungkan GSM modem dengan komputer. SMS Center
merupakan

software

yang

berjalan

under

windows,

Penulis

menggunakan SMS Center Version 11.4.8.23 sebagai SMS Gateway.
3. Driver Media Koneksi
Driver Media koneksi diguakan untuk menghubungkan hardware
yang berbeda agar bisa saling berkomunikasi antara hardware yang
satu dengan yang lainnya. Tanpa driver pendukung, media koneksi
yang akan digunakan sebagai modem tidak akan dapat terhubung
dengan aplikasi SMS Gateway yang di PC. Driver Media Koneksi
harus sesuai dengan spesifikasi media koneksi yang digunakan. Dalam
pembuatan aplikasi ini, penulis menggunakan driver USB cable DKU5.
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4. Visual Basic 6.0
Visual Basic adalah salah suatu developement tools untuk
membangun

aplikasi

dalam

lingkungan

Windows.

Dalam

pengembangan aplikasi, Visual Basic menggunakan pendekatan Visual
untuk merancang user interface dalam bentuk form, sedangkan untuk
kodingnya menggunakan dialek bahasa Basic yang cenderung mudah
dipelajari.
Pada pemrograman Visual, pengembangan aplikasi dimulai
dengan pembentukkan user interface, kemudian mengatur properti
dari objek-objek yang digunakan dalam user interface, dan baru
dilakukan penulisan kode program untuk menangani kejadian-kejadian
(event).
5. DatabaseSQLite
SQLite merupakan sebuah sistem manajemen basisdata relasional
yang bersifat ACID-compliant dan memiliki ukuran pustaka kode yang
relatif kecil, ditulis dalam bahasa C. SQLite digunakan untuk
menyimpan data – data yang berhubungan dengan aplikasi layanan
informasi SMS Center Radio Base-Man. SQLite merupakan proyek
yang bersifat public domain yang dikerjakan oleh D. Richard Hipp.
6. Macromedia Flash CS3
Macomedia Flash merupakan salah satu software yang digunakan
untuk membuat animasi grafis berformat vektor. Software ini banyak
digunakan oleh para desaigner dan programmer dalam membangun
sebuah animasi berupa grafis. Hal ini disebabkan ruang kerja, fasilitas
dan kemampuan Macomedia Flash yang mampu meningkatkan
produktifitas dan efektifitas dalam desain maupun pembangunan suatu
animasi.
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7. Adobe Photoshop CS3
Program grafis ini memang begitu besar pengaruhnya terhadap
perkembangan desain komputer pada umumnya. Banyak pengguna
yang menyatakan bahwa perkembangan Adobe Photoshop telah begitu
pesat mempengaruhi perkembangan seni grafis digital yang semakin
mempesona.

perkembangan

software

desain

grafis

telah

mempengaruhi pula pandangan tentang seni digital yang baru ini.

b. Spesifikasi Software yang dipakai untuk menjalankan aplikasi SMS Center
Radio Base-Man ini adalah :
1. Operating System (OS) : Microsoft Windows XP
Untuk menghindari kerusakan pada program yang telah dibuat,
disarankan menggunakan sistem operasi Microsoft Windows XP atau
versi terbarunya sebelum menjalankan aplikasi SMS Center Radio
Base-Man.
2. Master aplikasi SMS Center Radio Base-Man
Dalam memudahkan pemakaian aplikasi SMS Center Radio BaseMan ini, penulis telah membuat compiler instalasi dari program yang
telah dibuat sebelumnya. Pengguna tinggal menginstalasi master
aplikasi SMS Center Radio Base-Man untuk memulainya.
3. Driver Media Koneksi
Driver Media koneksi diguakan untuk menghubungkan hardware
yang berbeda agar bisa saling berkomunikasi antara hardware yang
satu dengan yang lainnya. Tanpa driver pendukung, media koneksi
yang akan digunakan sebagai modem tidak akan dapat terhubung
dengan aplikasi SMS Center Radio Base-Man yang telah terinstalisasi
di PC. Driver Media Koneksi harus sesuai dengan spesifikasi media
koneksi yang digunakan.
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3. Perancangan Antarmuka
a. Rancangan Form Login
The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.14 Rancangan Form Login

b. Rancangan Form Utama ( Form Inbox )
The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.15 Rancangan Form Utama ( Form Inbox )
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c. Rancangan Form Kategori Inbox
The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.16 Rancangan Form Kategori Inbox

d. Rancangan Form Kirim SMS Otomatis
The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.17 Rancangan Form Kirim SMS Otomatis
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e. Rancangan Form Kirim SMS Tunggal
The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.18 Rancangan Form Kirim SMS Tunggal

f. Rancangan Form Kirim SMS Group
The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.19 Rancangan Form Kirim SMS Group
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g. Rancangan Form Kirim SMS Tunggal Terjadwal
The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.20 Rancangan Form Kirim SMS Tunggal Terjadwal

h. Rancangan Form Kirim SMS Group Terjadwal
The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.21 Rancangan Form Kirim SMS Group Terjadwal
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i. Rancangan Form Kirim SMS Forwarding
The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.22 Rancangan Form Kirim SMS Forwarding

j. Rancangan Form Kontak
The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.23 Rancangan Form Kontak
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k. Rancangan Form Tambah Kontak
The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.24 Rancangan Form Tambah Kontak

l. Rancangan Form Konfigurasi
The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.25 Rancangan Form Konfigurasi
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m. Rancangan Form Administrasi Pengguna SMS Center
The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.26 Rancangan FormAdministrasi Pengguna SMS Center

n. Rancangan Form Administrasi Edit Pengguna SMS Center
The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 3.27 Rancangan Form Administrasi Edit Pengguna SMS Center
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4. Aliran Diagram (Flowchart)
a. Flowchart Login

Gambar 3.28Flowchart Login

b. Flowchart Administrasi Data

Gambar 3.29Flowchart Administrasi Data
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5. Deskripsi Data
Pembuatan sistem administrasi memerlukan basis data yang berguna untuk
media penyimpanan data informasi. Perancangan tabel basis data untuk sistem
ini adalah sebagai berikut :
a. Tabel ExpandState
Tabel ExpandState berfungsi untuk menyimpan data dalam Group.
Struktur Tabel ExpandState dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Nama Field
ID*
GROUPNAME

Tipe
INTEGER
TEXT

Panjang
0
50

Keterangan
Primary key
-

Tabel 3.1 Tabel ExpandState

b. Tabel Groups
Tabel

Groups berfungsi untuk menyimpan data Nama Group.

Struktur Tabel Groups dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini :

Nama Field
ID*
NAMA_GROUP
KETERANGAN
TGL_DIBUAT

Tipe
INTEGER
TEXT
TEXT
DATETIME

Panjang
0
50
255
0

Tabel 3.2 Tabel Groups
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c. Tabel Inbox
Tabel Inbox berfungsi untuk menyimpan data SMS yang masuk.
Struktur Tabel Inbox dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini :

Nama Field
ID*
STATUS
FLAG
ID_KATEG
NOPENGIRIM
WAKTU
PESAN
NAMA

Tipe
INTEGER
INTEGER
INTEGER
INTEGER
TEXT
DATETIME
TEXT
TEXT

Panjang
0
0
0
0
30
0
0
50

Keterangan
Primary key
-

Tabel 3.3 Tabel Inbox

d. Tabel kategori_inbox
Tabel

kategori_inbox berfungsi untuk menyimpan data SMS

berdasarkan kata kunci. Struktur Tabel kategori_inbox dapat dilihat pada
Tabel 3.4 berikut ini :

Nama Field
ID*
KATEGORI
TGL_DIBUAT
KATA_KUNCI
PENG_KUNCI
ARGUMEN
JENIS
ID_GROUP

Tipe
INTEGER
TEXT
DATETIME
TEXT
TEXT
TEXT
INTEGER
TEXT

Panjang
0
100
0
255
255
50
0
50

Tabel 3.4 kategori_inbox
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e. Tabel Kontak
Tabel kontak berfungsi untuk menyimpan data anggota. Struktur
Tabel kontak dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini :

Nama Field
ID*
ID_GROUP
NAMA
NOHP
EMAIL
ALAMAT

Tipe
INTEGER
INTEGER
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT

Panjang
0
0
50
50
50
255

Keterangan
Primary key
-

Tabel 3.5 Tabel kontak

f. Tabel outbox
Tabel

outbox berfungsi untuk menyimpan data SMS yang di

kirim. Struktur Tabel outbox dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini :

Nama Field
ID*
NOHP
NAMA
SESION
PESAN
WAKTU
JENIS

Tipe
INTEGER
TEXT
TEXT
INTEGER
TEXT
DATETIME
INTEGER

Panjang
0
0
0
0
0
0
0

Tabel 3.6 Tabel outbox
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g. Tabel pesan_forward
Tabel pesan_forward berfungsi untuk menyimpan data pesan SMS
dengan type forward. Struktur Tabel pesan_forward dapat dilihat pada
Tabel 3.7 berikut ini :

Nama Field
ID*
KATA_KUNCI
PENG_KUNCI
ARGUMEN
FORWARD
TGL_DIBUAT
JENIS
ID_GROUP
JENIS_FWD
ID_GROUP_FWD

Tipe
INTEGER
TEXT
TEXT
TEXT
TEXT
DATETIME
INTEGER
TEXT
INTEGER
TEXT

Panjang
0
255
0
50
0
0
0
50
0
50

Keterangan
Primary key
-

Tabel 3.7 Tabel pesan_forward

h. Tabel pesan_jadwal
Tabel pesan_jadwal berfungsi untuk menyimpan data pesan SMS
dengan type pesan terjadwal. Struktur Tabel pesan_jadwal dapat dilihat
pada Tabel 3.8 berikut ini :

Nama Field
ID*
NOHP
NAMA
SESION
PESAN
JADWAL
TGL_DIBUAT
JENIS
STATUS
ID_STATUS

Tipe
INTEGER
TEXT
TEXT
INTEGER
TEXT
DATETIME
DATETIME
INTEGER
TEXT
INTEGER

Panjang
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0

Keterangan
Primary key
-

Tabel 3.8 Tabel pesan_jadwal
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i. Tabel pesan_otomatis
Tabel

pesan_otomatis berfungsi untuk menyimpan data pesan

SMS dengan type pesan otomatis. Struktur Tabel pesan_otomatis dapat
dilihat pada Tabel 3.9 berikut ini :

Nama Field
ID*
KATA_KUNCI
PENG_KUNCI
ARGUMEN
SESION
PESAN
TGL_DIBUAT
JENIS
ID_GROUP

Tipe
INTEGER
TEXT
TEXT
TEXT
INTEGER
TEXT
DATETIME
INTEGER
TEXT

Panjang
0
255
0
50
0
0
0
0
50

Keterangan
Primary key
-

Tabel 4.9 Tabel pesan_otomatis

j. Tabel pesan_salah
Tabel pesan_salah berfungsi untuk menyimpan data pesan SMS
yang gagal dikirim. Struktur Tabel pesan_salah dapat dilihat pada Tabel
3.10 berikut ini :

Nama Field
ID*
NOHP
NAMA
SESION
PESAN
STATUS
WAKTU

Tipe
INTEGER
TEXT
TEXT
INTEGER
TEXT
TEXT
DATETIME

Panjang
0
30
50
0
0
50
0

Tabel 3.10 Tabel pesan_salah
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k. Tabel pesan_terkirim
Tabel pesan_terkirim berfungsi untuk menyimpan data pesan SMS
yang telah dikirim. Struktur Tabel pesan_terkirim dapat dilihat pada Tabel
3.11 berikut ini :

Nama Field
ID*
NOHP
NAMA
SESION
PESAN
STATUS
WAKTU

Tipe
INTEGER
TEXT
TEXT
INTEGER
TEXT
TEXT
DATETIME

Panjang
0
0
0
0
0
50
0

Keterangan
Primary key
-

Tabel 3.11 Tabel pesan_terkirim

l. Tabel user
Tabel user berfungsi untuk menyimpan data user yang berupa
username dan password. Struktur Tabel user dapat dilihat pada Tabel 3.12
berikut ini :

Nama Field
username
password
lavender

Tipe
TEXT
TEXT
INTEGER

Panjang
255
255
0

Tabel 3.12 Tabel user
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BAB IV
IM
MPLEMEN
NTASI DAN
N ANALISA
A

A Implementasi
A.
Untuuk dapat mennggunakan aaplikasi SMS Center inii ada beberappa langkah
d cara pen
dan
ngunaan men
nu-menu SM
MS Center yaaitu :
1. Koneksikkan HP denggan komputeer menggunaakan kabel N
Nok-4 atau kabel
k
USB,
pastikan HP dalam keadaan
k
hiduup.
2 Klik gannda shortcu
2.
ut aplikasi pada layar Windows atau
a
pada Start
S
- All
Program
ms - SMS CE
ENTER - SM
MS Center

Gambar 4.1Shortcut SM
MS Center
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3. Kemudiaan akan muuncul form llogin sepertii gambar diibawah ini, Pada form
login diw
wajibkan unntuk memasuukkan passw
word untuk dapat masuuk ke form
utama. Dalam
D
pengiisian usernaame dan passsword ini adda dua type user yaitu
user adm
ministrator dan
d user biassa.

G
Gambar
4.2F
Form Login SMS Centerr
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4. Setelah password
p
beenar maka secara
s
otomaatis akan maasuk langsunng ke form
utama seeperti gambaar dibawah inni.

Ga
ambar 4.3 Form
F
Utamaa SMS Centeer
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5. Untuk dapat
d
mengkkoneksikan HP dengan
n SMS Centter maka piilih nomor
portseriaal yang diguunakan untukk menghubun
ngkan HP deengan PC, ubah
u
setting
koneksi yang terdappat di bagiann konfigurasii, setelah ituu klik tombo
ol Sambung
agar HP dapat berkooneksi dengaan SMS Centter.

Gam
mbar 4.4Forrm Konfiguraasi SMS Cennter
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66. Setelah program terkoneksi
t
P maka pprogram suddah dapat
dengan HP
memberiikan respon balasan terrhadap sms yang
y
masukk dan dapat melihat isi
sms yangg masuk. Un
ntuk melihatt semua pesaan yang ada, pilih bagian
n tab inbox
pada forrm utama. Formtab
F
inbox ini berfu
ungsi sebagaai tampilan semua
s
sms
dari sms yang masukk, sms balasaan, sms otom
matis dan sm
ms layanan.

Gambarr 4.5Form D
Daftar Semuaa Pesan SMS
S Center
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7. Untuk mengatur pesan yang masuk sesuai dengan kriteria yang di inginkan,
terlebih dahulu setting pada katagori inbox. Konfigurasi ini untuk memisahkan
semua pesan masuk, baik pesan penting maupun biasa.
The image part w ith relationship ID rId54 w as not found in the file.

Gambar 4.6 Form Form Kategori Inbox

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
53

8. Untuk merubah
m
pessan layanan balasan yanng sudah adda dan untukk membuat
pesan laayanan inform
masi balasan, pilih tab kirim sms ppada form utama.
u
Tab
kirim sm
ms ini berfuungsi untukk konfigurassi pengisian pesan balaasan sesuai
dengan layanan
l
infoormasi, sepeerti pesan baalasan sms ttunggal, pessan balasan
terjadwaal, pesan balaasan otomatiis dan pesann balasan forw
warding.

Gambar 4.7Form Penggisian Pesann Balasan SM
MS Center

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
54

9. Pada baggian tab konntak digunakkan untuk melihat
m
daftaar anggota, menambah
anggota atau merubaah informasii data anggotta yang kelirru.

Gambar 4.8Form
4
Dafftar Kontak Anggota
A
SM
MS Center
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m
annggota, klik tombol tambbah kemudiaan isikan naama, nomor
10. Untuk menambah
HP, alam
mat email dan alamat tem
mpat tinggal..

Gambar 4..9Form Tam
mbah Kontakk Anggota SM
MS Center
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m
keaamanan dari gangguan pihak
p
lain, m
maka SMS Center ini
11. Untuk menjaga
memiliki menu Addministrasi ppengguna yang digunakkan untuk menambah
na dan mengg
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B. Evaluasi
1. Kelebihan
Beberapa kelebihan dari program ini antara lain :
1. Dapat mengirim SMS ke 1000 nomor handphone sekaligus.
2. Dapat mengatur SMS seperti hapus, balas SMS, forward SMS ke 1 orang,
forward SMS ke banyak orang, mengirim ulang SMS.
3. Pengelompokan nomor kontak berdasarkan group.
4. Mengirim SMS ke group, sehingga SMS akan terkirim ke seluruh nomor
handphone yang berada di group tersebut.
5. Dapat melihat hanya SMS yang dikirim oleh nomor kontak yang dipiilih.
6. Software ini tidak memerlukan internet.
7. Tidak perlu kerjasama dengan pihak operator ponsel seperti Telkomsel,
Indosat, dll.
8. Setiap pengiriman SMS, maka pulsa akan berkurang sesuai dengan tarif
pengiriman SMS yang berlaku.

2. Kekurangan
Masih banyak kekurangan atau kelemahan yang terdapat pada SMS Center
ini, adapun kekurangannya sebagai berikut :
1. Aplikasi SMS Center ini belum dapat mendukung layanan informasi
berbasis MMS.
2. Aplikasi ini hanya bisa mendukung media koneksi handphone dengan
kabel data sebagai perantara modem.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka ada beberapa
hal yang dapat disimpulkan mengenai Aplikasi SMS Center Radio Base-Man
adalah sebagai berikut :
1. Aplikasi SMS Center yang dikembangkan oleh penulis, dapat digunakan
untuk membantu mempercepat proses layanan informasi, pertanyaan, saran,
dan masukan yang sebelumnya dilakukan dengan manual.
2. Cara mengaksesnya sangatlah mudah, karena cukup dengan mengirimkan
SMS dengan format yang telah ditentukan, maka akan diperoleh layanan
informasi balasan.

B. Saran
Ada beberapa saran mengenai pengembangan aplikasi SMS Center Radio
Base-Man, yang diharapkan jika kelak ada yang membuat dengan tema yang
serupa dapat memperhatikan hal-hal di bawah ini, yaitu :
1. Aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mendukung layanan
informasi berbasis MMS.
2. Nomor layanan SMS Center dapat diganti dengan short number, seperti nomor
layanan registrasi kartu pra bayar 4444.
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