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Abstract 

 

Many of Academic Information System (AIS) is made to process data related to 
academic information, such as student data, employees and lecturing schedules. One of 

the effects of information technology development is SMS Gateway. For the education 

institutions, it becomes a perfect platform to support information processing. SMS 

Gateway application is an application that can send and receive information using SMS. 
This research aims to develop an SMS Gateway application that supports the 

performance of Academic Information System of Halmahera University. This application 

helps students to arrange course registration through Short Message Service (SMS). 
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Abstrak 

 
Berbagai Sistem Informasi Akademik diciptakan untuk mengolah data-data yang 

berhubungan dengan informasi akademik, seperti data mahasiswa, pegawai, dan jadwal 

perkuliahan. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi komunikasi yang pesat adalah 
SMS Gateway. Bagi institusi pendidikan ini merupakan salah satu platform untuk 

mendukung dalam pengolahan informasi. Aplikasi SMS Gateway merupakan sebuah 

aplikasi yang dapat mengirim dan menerima informasi dengan menggunakan SMS. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi SMS Gateway 

mendukung performa Sistem Informasi Akademik Universitas Halmahera. Aplikasi ini 

membantu mahasiswa untuk mengatur registrasi matakuliah melalui Short Message 

Service (SMS). 
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1. Pendahuluan 

 Dewasa ini masyarakat semakin aware terhadap perkembangan dunia 

teknologi, terutama teknologi komunikasi. Mobilitas masyarakat yang tinggi 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya berbagai layanan 

teknologi komunikasi. Salah satu layanan tersebut adalah Short Message Service 

(SMS). SMS ini menjadi salah satu layanan komunikasi yang mudah, cepat, dan 

murah. Berbekal dari adanya fakta tersebut, dikembangkanlah layanan yang 

bernama SMS Gateway. SMS Gateway merupakan pintu gerbang bagi 

penyebaran informasi dengan menggunakan SMS. Pengguna dapat menyebarkan 

pesan ke ratusan nomor secara otomatis dan cepat yang langsung terhubung 

dengan database nomor-nomor ponsel saja tanpa harus mengetik ratusan nomor 

dan pesan di ponsel pengguna karena semua nomor akan diambil secara otomatis 

dari database tersebut [1] 

 Universitas Halmahera (UNIERA), merupakan salah satu instansi 

pendidikan yang berada di Halmahera Utara, UNIERA sendiri merupakan 

perkembangan dari Sekolah Tinggi Teologi (STT) Gereja Masehi Injili di 

Halmahera (GMIH) yang semula hanya terdiri dari jurusan Ilmu Teologi dan 

Pendidikan Agama Kristen, kemudian pada tahun 2008 dikembangkan menjadi 

UNIERA yang terdiri dari beberapa fakultas anatar lain : Fakultas Teologi, 

Fakultas Ilmu Alam dan Teknologi Rekayasa, Fakultas Ilmu sosial dan 

Humaniora dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jumlah 

mahasiswa hingga tahun 2012 adalah 1350 mahasiswa. 

 Perkembangan teknologi pada saat ini sudah sangat pesat, didalamnya 

termasud teknologi Short Message Service (SMS) dan teknologi Web. Kelebihan 

dari teknologi web dapat digunakan di mana saja dan kapan saja selama masih 

terhubung dengan internet, sedangkan teknologi SMS yaitu dapat mengirim dan 

menerima pesan singkat secara elektronik. Sehingga memberikan kemudahan 

kepada pengguna untuk menyampaikan pesan kapan saja dan dari mana saja 

selama masih ada jaringan dari operator yang digunakan melalui media seperti 

handphone. 

 UNIERA telah mengadopsi sistem informasi akademik sejak semester ganjil 

tahun 2011/2012, sistem infomasi itu di sebut dengan Sisformit. Untuk dapat 

menggunakan sistem ini dibutuhkan media berupa komputer yang terkoneksi ke 

internet. Namun terbentur dengan biaya yang besar dan media internet yang 

terbatas sehingga sering menyulitkan mahasiswa untuk melakukan Registrasi 

Matakuliah (RMK).  

Persoalan tersebut di atas dapat diminimalkan dengan penerapan RMK 

berbasis SMS, di mana setiap mahasiswa dapat melakukan RMK melalui SMS. 

Penggunaan SMS untuk RMK ditujukan untuk efektifitas layanan kepada 

mahasiswa yang tidak terlalu diperhitungkan efesiensi biaya hal ini dikarenakan 

tarif SMS untuk instansi dikenakan tarif yang lebih besar dari tarif komersial 

biasa oleh karena itu tidak ada jaminan bahwa melakukan RMK melalui SMS 

lebih murah dari website. Layanan RMK berbasis SMS memberikan kemudahan 

kepada mahasiswa pada saat registrasi baru, dimana mahasiswa yang akan 

melakukan RMK cukup dengan SMS sesuai format yang telah ditentukan dari 



 

 

 

mana saja sesuai jadwal dari masing-masing fakultas tanpa harus menggunakan 

layanan jasa internet yang jumlahnya terbatas dan hanya di tempat-tempat 

tertentu. 

2. Kajian Pustaka 

Penelitian Terdahulu 

Penilitian terdahulu mengenai penggunaan SMS Gateway yang dilakukan 

oleh Sri Fitriati (2009) diterapkan di SMA Panca Budi Medan. Aplikasi meliputi 

layanan jadwal pelajaran, data nilai semester, data absensi, serta pengiriman 

pengumuman, dan penerimaan saran.[2]  

Penilitian mengenai pemanfaatan SMS Gateway yang dilakukan oleh Anjaya 

Aesinanto (2011) pada SMK T&I Kristen Salatiga bertujuan untuk memberikan 

informasi kepada orang tua siswa mengenai perkembangan pendidikan anak. 

Obyek yang dituju dapat memberikan respon terhadap sms yang telah dikirim. 

Selain mengetahui informasi nilai anaknya, orang tua juga dapat mengirimkan 

pertanyaan-pertanyaan melalui SMS. Pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirim 

tersebut kemudian akan disimpan dalam database sekolah dan akan 

dikelompokkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibaca oleh guru sebagai 

bahan rapat dan pada saat penerimaan hasil belajar siswa (terima rapor) guru akan 

menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh orang tua.[3] 

 

Akademik  

Akademik adalah keadaan orang-orang bisa menyampaikan dan menerima 

gagasan, pemikiran, ilmu pengetahuan, dan sekaligus dapat menguji secara jujur, 

terbuka dan leluasa[4]. Dari pengertian akademik diatas dapat disimpulkan bahwa 

akademik adalah seluruh lembaga pendidikan formal baik pendidikan anak usia 

dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan maupun 

perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam 1 cabang atau 

sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu[5]. 

 

Sistem Informasi Akademik 

Adalah sebuah sistem yang mengolah data administrasi akademik dan 

menghasilkan informasi berupa informasi akademik. Informasi akademik 

merupakan infromasi yang berhubungan dengan aktifitas akademik serta 

pelakunya, misalnya data mahasiswa, data dosen, data matakuliah dan sebagainya. 

Sistem Informasi Akademik juga dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi 

yang mengintegrasikan seluruh proses inti sebuah lembaga pendidikan kedalam 

sebuah sistem informasi yang mendukung, sistem informasi yang mendukung 

adalah sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja adminstrasi 

dibandingkan cara konfensional baik dari sisi efisiensi juga dari sisi efektifitas. 

 

Registrasi Mata Kuliah (RMK) 

Registrasi Mata Kuliah (RMK) adalah pendaftaran mahasiswa untuk 

mengikuti kredit mata kuliah pada semester tertentu, pendaftaran dimaksudkan 

agar pendataan peserta kuliah menjadi mudah misalnya untuk keperluan 

pemberian nilai, pembayaran uang kuliah, kelas dan jam PBM dan lain-lain. 



 

 

 

Proses RMK tidak selalu sama untuk setiap kampus, namun secara umum dapat 

digambarkan proses RMK sebagai berikut : 

Mahasiswa mengambil formulir RMK dan jadwal mata kuliah untuk 

semester tertentu, rencana RMK disesuaikan dengan jadwal mata kuliah yang 

tersedia, syarat penentuan jadwal mata kuliah yang satu dengan mata kuliah yang 

lain waktunya tidak berbenturan, mahasiswa mengkonsultasikan rencana RMK 

dengan dosen wali (wali studi). Hasil dari konsultasi tersebut yang akan 

digunakan untuk RMK namun jika fakultas menggunakan sistem paket mata 

kuliah maka RMK tidak berlaku karena secara otomatis mahasiswa akan 

didaftarkan ketika syarat-syarat untuk dapat mengikuti perkuliahan di semester 

tertentu terpenuhi. 

3. Metodologi Penelitian 

Metode Penelitian 

Secara umum tahapan-tahapan yang digunakan untuk metode penelitian 

adalah dengan Indentifikasi Masalah, Perancangan Sistem, Perancangan Database 

dan Reporting Services, Implementasi Sistem, dan Pengujian Sistem. Tahapan 

tersebut terlihat pada Gambar 3.1 yang menunjukkan tahapan penelitian.  

 
Gambar 3.1. Tahapan-tahapan Penelitian 

 

Berikut adalah tahapan langkah-langkah yang dilakukan untuk membangun 

sistem sesuai dengan metode yang digunakan. 

 Pengumpulan bahan-bahan dan identifikasi masalah. 



 

 

 

 Perancangan sistem dan perancangan database sesuai dengan point 1 

(satu).  

 Implementasi rancangan kedalam sistem yang dibangun. 

 Pengujian sistem sebagai dasar untuk mengevaluasi apakah sudah 

sesuai rancangan dan implementasi sudah sesuai ataukah belum. 

 

Analisis Kebutuhan Sistem   

Setelah melakukan proses evaluasi flowchart kedua maka dapat 

disimpulkan bahwa semua kebutuhan pengguna telah terpenuhi maka 

pembangunan flowchart sistem dinyatakan telah selesai. Selanjutnya dilakukan 

pengujian sistem untuk mengetahui kelemahan sistem dan dilakukan perbaikan. 

Berikut kebutuhan minimum untuk dapat menjalankan sistem informasi ini:  

Processor : P III – 600 MHz 

 Memory : 128 Mb 

 Hard Disk : 50 Mb 

 OS  : Win 9x, Windows XP 

Implementasi dilakukan dengan merealisasikan rancangan perangkat lunak 

pada bahasa pemrograman Microsoft Visual C# dan untuk database nya 

menggunakan Microsoft SQL Server. 

 

Metode Perancangan Sistem 

Use Case Diagram 

Use case diagram pada aplikasi sistem informasi akademik UNIERA, 

terdapat 2 (dua) aktor yaitu admin dan user. Aktor admin bertugas untuk 

melakukan proses yang berhubungan dengan administrasi data mahasiswa, dosen, 

kelas, jadwal kuliah, semester, dan login. Sedangkan user hanya dapat mengakses 

data proses registrasi mata kuliah dan login. Pada perancangan use case, admin 

adalah pihak bagian pendidikan pada UNIERA, sedangkan user adalah mahasiswa 

yang terdaftar pada sistem. 



 

 

 

 

Gambar 3.2. Use case Diagram  

Activity Diagram 
Activity Diagram merupakan gambaran dari berbagai aktivitas dalam sistem 

yang dirancang. Gambar 3.3 merupakan activity diagram admin  mempunyai 

otoritas penuh atas aplikasi yang dibuat. Admin mempunyai hak untuk melakukan 

proses tambah, hapus, edit, dan lihat seluruh data yang ada pada sistem. Dengan 

demikian seorang admin telah terlebih dahulu menyiapkan semua data yang 

berhubungan dengan proses registrasi mata kuliah sebelum proses tersebut 

dilakukan oleh user. Proses tersebut dilakukan apabila admin melakukan proses 

login dengan benar.  

 

Gambar 3.3 activity diagram admin   
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Berbeda dengan hak admin, user hanya dapat melakukan proses registrasi 

mata kuliah apabila user tersebut telah melakukan proses verifikasi user yang 

dilakukan pada halaman login. User mempunyai hak akses dalam melakukan 

proses registrasi mata kuliah. Proses ini meliputi aktifitas tambah, hapus, edit, dan 

lihat jadwal kuliah yang telah dipilih oleh user. Activity diagram user dapat dilihat 

pada Gambar 3.4. 

 
Gambar 3.4 Activity Diagram User 

 

Sequence Diagram 

Sequence diagram  merupakan gambaran urut-urutan kejadian yang terjadi 

dalam sistem menurut hak akses yang dimiliki oleh masing-masing user [-]. 

Sequence diagram pada sistem ini dibagi menjadi dua bagian, yakni sequence 

diagram admin dan sequence diagram user.  Sequence diagram admin dapat 

dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Sequence Diagram Admin 

Gambar 3.5 menunjukkan sequence diagram admin yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut, seorang admin melakukan login ke sistem. Apabila login berhasil 

maka admin akan mengakses halaman utama dari aplikasi. Sistem akan 

menampilkan pilihan menu untuk pengolahan data dosen, mahasiswa, kelas, 

semester, dan jadwal kuliah. Kemudian admin dapat memilih  menu-menu yang 

tersedia pada sistem sesuai dengan kebutuhan. 

 

 : Admin
Aplikasi Database

Login

Validasi user

Tampilkan menu utama

Pilih menu dosen

Simpan, hapus, edit data dosen

Tutup

Pilih menu mahasiswa

Simpan, hapus, edit data mahasiswa

Tutup

Pilih menu kelas

Simpan, hapus, edit data kelas

Tutup

Pilih menu semester

Simpan, hapus, edit data semester

Tutup

Pilih menu jadwal kuliah

Simpan, hapus, edit data jadwal kuliah

Tutup



 

 

 

 
Gambar 3.6 Sequence Diagram User 

Gambar 3.6 merupakan Sequence diagram user yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut, seorang user melakukan login ke sistem kemudian akan dicek 

validasi datanya. Apabila berhasil maka sistem akan menampilkan menu utama 

yang berisi menu registrasi mata kuliah. User dapat melakukan proses registrasi 

sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. 

 

Class Diagram 

Class diagram merupakan diagram yang membantu dalam visualisasi 

struktur kelas-kelas dari suatu sistem. Dalam diagram ini, diperlihatkan hubungan 

antar kelas dan penjelasan detail tiap-tiap kelas [-].  

 
Gambar 3.7 Class Diagram Sistem 

 : User
Sistem Database

Login

Simpan, hapus, edit data jadwal kuliah

Pilih menu Registrasi MK

Tampilkan menu utama

Validasi user

Tutup



 

 

 

Gambar 3.7 merupakan class diagram sistem yang menggambarkan relasi 

antara satu class dengan class yang lain. Setiap class terdiri dari atribut dan 

operation. Atribut merupakan daftar kolom beserta tipe data yang digunakan 

sesuai dengan tabel yang ada di dalam database. Sedangkan operation merupakan 

rancangan fungsi-fungsi yang akan digunakan untuk pengembangan aplikasi yang 

dibuat. Pada diagram terlihat bahwa kelas mahasiswa berelasi dengan kelas 

jadwal kuliah dengan derajat relasi 1 to n yang artinya 1 mahasiswa bisa 

mempunyai banyak jadwal kuliah. Kelas semester berelasi dengan kelas mata 

kuliah dengan derajat relasi 1 to n dimana 1 semester dapat memiliki lebih dari 1 

mata kuliah. Demikian pula dengan kelas dosen yang memiliki derajat relasi 1 to 

n dengan kelas jadwal mata kuliah dimana 1 dosen dapat mengajar lebih dari 1 

mata kuliah.  

 

4. Hasil dan Pembahasan  

Setelah tahap perancangan sistem, kemudian akan dibahas hasil, 

pembahasan dan pengujian dari implementasi sistem berdasarkan rancangan 

sistem yang telah dibuat. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

aplikasi yang dibuat dapat berjalan dengan baik, dan sesuai dengan kebutuhan 

user.  

 

Implementasi Sistem 

Pada uji coba aplikasi yang dibuat, dilihat kemampuan aplikasi dalam 

melakukan layanan yang baik dan tepat, pada user maupun administrator. Untuk 

memulai proses yang ada di dalam aplikasi, maka masing-masing user (user 

maupun admin) harus melakukan login terlebih dahulu. 

 
Gambar 4.1 Halaman Login 

Gambar 4.1 merupakan halaman login yang berfungsi untuk melakukan 

verifikasi user sebelum masuk ke dalam sistem. Apabila username dan password 

yang dimasukkan sesuai dengan yang tersimpan di dalam database, maka user 

dapat masuk ke dalam sistem. dan apabila verifikasi user gagal, maka akan 

muncul pesan kesalahan seperti pada Gambar 4.2. 

 



 

 

 

 
Gambar 4.2 Dialog Peringatan Log In 

Apabila user melakukan login dengan benar maka aplikasi akan 

menampilkan halaman utama sesuai dengan hak askes user. Gambar 4.3 

merupakan halaman utama hak akses admin. 

 

 
 

Gambar 4.3 Halaman Utama Admin 

Gambar 4.3 merupakan halaman utama yang ada pada sistem. Seluruh menu 

yang ada pada halaman utama dapat diakses, apabila status user adalah admin. 

Terdapat beberapa modul yang dapat diakses oleh admin diantaranya adalah 

modul security, basic, dan registration. Modul security berisi menu mengenai 

pengolahan security pada aplikasi yang meliputi pengolahan role dan user. Modul 

basic berisi pengaturan aplikasi yang berhubungan dengan sistem informasi 

akademik yang meliputi pengaturan mahasiswa, dosen, semester, mata kuliah, 

jadwal mata kuliah, kelas, dan lain-lainnya. Sedangkan modul registration berisi 

menu yang berhubungan dengan proses registrasi mata kuliah mahasiswa yang 

dilakukan melalui website. 

Proses pengisian data dimulai dengan memasukan semua data yang 

berhubungan dengan sistem informasi akademik. User dapat masuk melalui 

modul basic dan kemudian dapat melakukan registrasi data awal sistem informasi 

akademik seperti yang terlihat pada Gambar 4.4. 

 



 

 

 

 
Gambar 4.4 Halaman Utama Modul Basic  

Gambar 4.4 merupakan halaman utama modul basic. User dapat 

memasukan data mahasiswa, dosen, kelas, mata pelajaran, dan data sistem 

informasi akademik lainnya dengan memilih menu yang terdapat pada sebelah kiri 

dari halaman utama pengolahan modul basic. Data-data tersebut akan digunakan 

dalam proses registrasi yang akan dilakukan melalui SMS maupun melalui 

website. 

 

 
Gambar 4.5 Halaman Pengolahan Data Mahasiswa 

 

Gambar 4.5 merupakan halaman pengolahan data mahasiswa. Admin dapat 

melakukan proses tambah, hapus, dan edit data mahasiswa pada menu ini. Proses-

proses tersebut dapat dilakukan dengan memilih simbol yang ada pada bagian atas 

dari datagrid yang digunakan untuk menampilkan semua data mahasiswa. Selain 

itu admin dapat melakukan filter data yang ada pada datagrid dengan 

memanfaatkan fungsi search yang ada pada aplikasi. Search data mahasiswa 

dapat dipisahkan ke dalam beberapa kunci seperti search berdasarkan NIM atau 

berdasarkan nama mahasiswa. 

Mata kuliah merupakan data utama dalam proses registrasi mata kuliah 

sehingga sebelum registrasi dilakukan maka admin sudah terlebih dahulu 

mendaftarkan semua mata kuliah yang ada pada masing-masing fakultas. Proses 

pendaftaran mata kuliah ada sistem dikelompokan berdasarkan semester dimana 

mata kuliah tersebut dibuka. Halaman utama pengolahan mata kuliah dapat dilihat 

pada Gambar 4.6. 

 



 

 

 

 
Gambar 4.6 Halaman Pengolahan Data Mata Kuliah 

Gambar 4.6 merupakan halaman pengolahan data mata kuliah yang ada 

pada UNIERA. Admin dapat melakukan proses tambah, hapus, dan edit data mata 

kuliah dengan memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi. Untuk 

mempermudah admin dalam melakukan proses pencarian data maka aplikasi 

untuk pencarian data dipisahkan menjadi dua bagian yakni search by kode dan 

search by nama.  

Apabila data mata kuliah dan dosen telah dimasukan ke sistem, maka admin 

dapat melakukan proses penjadwalan mata kuliah yang akan digunakan dalam 

semester dan tahun ajaran yang berlaku pada UNIERA. Jadwal tersebut akan 

digunakan oleh mahasiswa sebagai jadwal perkuliahan selama satu semester. 

Halaman utama pengolahan data penjadwalan mata kuliah dapat dilihat pada 

Gambar 4.7. 

 
Gambar 4.7 Halaman Pengolahan Data Penjadwalan Mata Kuliah 

Mahasiswa dapat melakukan registrasi mata kuliah apabila admin telah 

membuka daftar kelas yang berlaku pada semester yang bersangkutan. Proses 

registrasi dapat dilakukan melalui website maupun melalui SMS. Gambar 4.8 

merupakan halaman utama proses registrasi mata kuliah apabila dilakukan melalui 

website. 



 

 

 

 
Gambar 4.8 Halaman Pengolahan Data Registrasi Mata Kuliah 

Gambar 4.8 merupakan halaman registrasi mata kuliah dengan 

menggunakan website. Pada halaman ini akan ditampilkan semua daftar registrasi 

mata kuliah yang telah dilakukan baik melalui SMS maupun melalui website. 

Selain mengetahu jadwal kuliah per mahasiswa melalui menu registrasi mata 

kuliah, aplikasi juga menyediakan menu jadwal dosen yang digunakan untuk 

menampilkan semua jadwal mengajar dosen dalam semester tersebut beserta 

daftar mahasiswa yang mengambil kelas tersebut. Halaman utama pengolahan 

data dosen dapat dilihat pada Gambar 4.9.  

 
Gambar 4.9 Halaman Pengolahan Jadwal Dosen 

Pengujian SMS Gateway 

Pengujian sms gateway dilakukan dengan menggunakan format yang telah 

ditentukan sebelumnya. Kemudian sms akan dikirimkan pada server aplikasi dan 

akan menerima balasan sesuai dengan fungsinya masing-masing. 



 

 

 

 

Gambar 4.10 Pengujian "LIST" 

Gambar 4.10 merupakan contoh pengiriman sms ke server aplikasi dengan 

menggunakan kata kunci LIST. Apabila dikirimkan ke server dengan 

menggunakan kata kunci yang tepat, maka akan mendapatkan balasan seperti 

pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 SMS Balasan Pengujian "LIST" 

Gambar 4.11 merupakan contoh balasan sms atas pengujian kata kunci 

LIST. Server akan menampilkan semua mata kuliah yang dibuka pada semester 

aktif. Apabila ingin melihat kelas paralel yang dibuka pada setiap mata kuliah, 

maka user dapat mengirimkan sms sesuai dengan yang telah ditetapkan. Balasan 

atas pengiriman detail mata kuliah dapat dilihat pada Gambar 4.12. 



 

 

 

 

Gambar 4.12 SMS Balasan Pengujian "DETAIL" 

Gambar 4.12 merupakan contoh balasan sms atas pengujian kata kunci 

DETAIL. Server akan menampilkan semua paralel mata kuliah yang dibuka pada 

semester aktif. Kelas inilah yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan 

registrasi mata kuliah. Proses registrasi mata kuliah dapat dilihat pada Gambar 

4.13. 

 

Gambar 4.13 Pengujian "REG" 

Gambar 4.13 merupakan proses sms atas pengujian kata kunci REG. 

Proses registrasi akan dilakukan untuk mata kuliah yang dipilih apabila server 

berhasil melakukan registrasi maka user akan mendapatkan sms balasan bahwa 

status registrasi adalah OK. Apabila user ingin mengetahui informasi dari mata 

kuliah yang telah diregistrasi maka, user dapat melakukan proses sms dengan 

mengetik kata kunci INFO dan akan menerima balasan dari server seperti pada 

Gambar 4.14. 



 

 

 

 

Gambar 4.14 SMS Balasan Pengujian "INFO" 

Pembahasan Rekap Uji Coba Sistem 

Hasil uji coba SMS Gateway yang dilakukan seperti yang terlihat pada 

Lampiran 1 menunjukan bahwa sistem dapat memberi respons atas permintaan 

yang diberikan oleh user. Tabel 4.1 merupakan rekap pengujian yang dilakukan 

pada sistem. 

Tabel 4.1 Rekap Hasil Pengujian Aplikasi 

No Keyword Jumlah 

Percobaan 

Sukses Gagal Prosentase 

Sukses 

1 LIST 14 14 0 100% 

2 DETAIL 14 14 0 100% 

3 REG 14 14 0 100% 

4 UNREG 14 14 0 100% 

5 INFO 14 14 0 100% 

6 JADWAL 14 14 0 100% 

7 KHS 14 14 0 100% 

 

Tabel 4.1 menunjukan bahwa semua keyword yang diberikan oleh user 

melalui proses SMS Gateway dapat direspons dengan baik oleh sistem. Hal ini 

dapat dilihat dengan tingkat prosentase keberhasilan sistem dalam menjawab 

permintaan user yakni 100%.  

Masing-masing keyword dapat memberikan output sesuai dengan fungsinya 

sehingga user dapat mengakses informasi yang dibutuhkan sesuai dengan proses 

registrasi mata kuliah yang ada pada lingkungan universitas.  

5.  Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan, pengujian, dan analisis sistem, maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem registrasi mata kuliah berbasis SMS dapat diterapkan 

pada lingkungan Universitas Halmahera tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. 

Selain itu, aplikasi ini juga dapat memberikan hasil berupa jadwal kuliah untuk 

mahasiswa maupun jadwal mengajar untuk dosen secara cepat dan otomatis 



 

 

 

membantu proses pengerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh 

manusia. 
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Lampiran 1 Hasil Pengujian Aplikasi 

No No HP Format SMS SMS Balasan Status Uji 

1 085291097007 LIST 682006001 OPEN : IT101;IT102;IT301;IT302 Sesuai 

2 085291097007 DETAIL IT102 

PARALEL : 
IT102A;leo;A102(Sisa:38);10-

12#IT102B;pur;AB102(Sisa:39);7-

9# Sesuai 

3 085291097007 

REG 682006001 

682006001 IT102A 

REG NIM:682006001 

MK:IT102A Status:Ok Sesuai 

4 085291097007 
UNREG 682006001 
682006001 IT102A 

UNREG NIM:682006001 
MK:IT102A Status:OK Sesuai 

5 085291097007 

INFO 682006001 

682006001 IT102A 

MK:IT102A DSN:leo 

RUANG:A101 JAM:10-12 Sesuai 

6 085291097007 

JADWAL 682006001 

682006001 

KST 682006001 : IT102A;Selasa, 

10-12;A101# Sesuai 

7 085291097007 

KHS 682006001 

682006001   Sesuai 

8 087700060696 LIST 682006001 OPEN : IT101;IT102;IT301;IT302 Sesuai 

9 087700060696 DETAIL IT301 

PARALEL : 
IT301A;pur;A101(Sisa:40);9-

11#IT301B;leo;A102(Sisa: 40);13-

15# Sesuai 

10 087700060696 

REG 682006001 

682006001 IT301A 

REG NIM:682006001 

MK:IT301A Status:Ok Sesuai 

11 087700060696 

UNREG 682006001 

682006001 IT301A 

UNREG NIM:682006001 

MK:IT301A Status:OK Sesuai 

12 087700060696 

INFO  682006001 

682006001 IT301A 

MK:IT301A DSN:pur 

RUANG:A101 JAM:09-11 Sesuai 

13 087700060696 

JADWAL  

682006001 
682006001 

KST 682006001 : IT301A; Rabu, 
09-11;A101# Sesuai 

14 087700060696 

KHS  682006001 

682006001    Sesuai 

 




