
164

Jurnal Teknologi Informasi-Aiti, Vol. 5. No. 2, Agustus 2008: 101-200

Analisis dan Perancangan Mobile-Banking
dengan Menggunakan UML

Yani Rahardja, Jasson Presstiliano, Niken Puji Astuti

Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Kristen Satya Wacana

JL Dipongoro 52-60, Salatiga 50711, Indonesia

Abstract

Nowadays popular technology still exist is SMS (Short Message
Service). SMS is a sender and receiver short message and consist of
text are sent to another mobile. SMS can be operated toward mobile and
SMS Gateway Web. In the midst of banking development, the banking
customers demand the easiest system in the banking industry to do various
banking transaction. Amalgamate cellular technology and SMS with
banking system toward mobile banking is potential to report many
problems. Mobile banking is a system, and that kind of system is quite
complicated. Mobile banking is a critical system and it is hard to implement
with computer application. In the direction of mobile banking system, it is
essential to understand it’s method and technique assemble system. UML
(Unified Modeling Language) is a standard “language” for visualizing,
conceive and record software system. Consequently UML create the
critical of mobile banking system become unproblematic.
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1. Pendahuluan

Beberapa waktu lalu, orang mungkin cukup puas melakukan transaksi lewat
ATM. Mesin ini cukup mampu memberikan solusi pembayaran tanpa harus antri.
Tetapi tak dapat dipungkiri, belakangan bertransaksi di ATM pun tak ubahnya
bertransaksi di bank. Juga yang tidak boleh dilupakan, bertransaksi melalui ATM,
kehadiran tetap menjadi faktor penting.

Persaingan di industri perbankan, khususnya sektor consumer banking saat
ini sangat ketat. Hal tersebut terjadi seiring dengan tuntutan terhadap tersedianya
kemudahan dan kesederhanaan prosedur, yang makin lama semakin meningkat.
Hal ini dikarenakan, masyarakat yang semakin menuntut kepraktisan dalam berbagai
aspek kehidupannya, termasuk dalam hubungannya dengan layanan perbankan. Kalau
sebelumnya phone banking, yang mengandalkan penggunaan telepon, kemudian
internet banking dengan menggunakan komputer, terutama desktop, kini melalui
layanan mobile banking. Layanan mobile banking ini memiliki kelebihan
dibandingkan layanan sebelumnya, karena dapat diakses dari mana dan kapan saja
dikehendaki sepanjang tersedia layanannya. Mobile banking memberikan
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kemudahan kepada setiap orang untuk sekedar mengecek saldo tabungan, mengganti
account ataupun mentransfer dana ke rekening lain. Artinya, kegiatan yang beberapa
waktu lalu harus dilakukan di depan teller, kini bisa dilakukan dalam keadaan apa
pun, kapan pun, tanpa harus datang ke kantor cabang bank, atau anjungan tunai
mandiri (ATM). Layanan mobile banking ini sangat tepat diperuntukkan bagi mereka
yang mungkin karena begitu ketatnya jadwal dan sibuk.

Dengan memadukan teknologi telepon selular dan Short Message Service
(SMS) dengan sistem perbankan melalui layanan ini sangat potensial untuk
memberikan jawaban atas permasalahan yang ada.

Mobile banking merupakan sistem yang kompleks dan tidak mudah
diimplementasikan dalam aplikasi komputer. Untuk membangun sistem mobile
banking dibutuhkan metode atau teknik yang dapat mempermudah perancangan
sistem. Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah “bahasa” yang telah
menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan
sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model
sebuah sistem sehingga dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi piranti
lunak yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya
sistem yang dibangun dengan menggunakan pemograman borientasi objek.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Short Messaging Service (SMS)

SMS merupakan fasilitas standar dari Global System for Mobile
Communication (GSM). Fasilitas ini memungkinkan perangkat Stasiun Seluler
Digital (Digital Cellular Terminal, seperti ponsel) untuk dapat mengirim dan
menerima pesan-pesan teks dengan panjang sampai dengan 160 karakter (biasanya
digunakan untuk encoding huruf Latin) yang mencakup huruf atau angka, maksimum
140 karakter (biasanya digunakan untuk mengirimkan ringtone dan image – smart
messaging dan maksimum 70 karakter (untuk SMS yang memuat huruf non-Latin,
seperti: China, Jepang, Arab dan Korea) serta juga dapat mendukung pesan non
teks, seperti format binary misalnya logo, ringtone, business card (vCard), dan
konfigurasi Wireless Application Protocol (WAP). SMS dapat dikirimkan melalui
telepon selular hanya dalam beberapa detik selama berada pada jangkauan pelayanan
GSM. Prinsip kerjanya adalah menyimpan dan menyampaikan pesan (store and
forward). Dengan kata lain, pesan tidak langsung dikirim ke penerima melainkan
disimpan terlebih dahulu di SMS-Center (SMSC).

SMSC bertanggung jawab untuk menangani sebuah pesan pada jaringan
nirkabel (wireless). Ketika sebuah SMS dikirim melalui telepon seluler. SMS tersebut
pertama kali akan ditampung oleh SMSC, kemudian akan diteruskan ke nomor
tujuan pengiriman. Sistem ini disebut dengan Store and Forward. Gambaran dalam
sistem ini adalah pesan akan ditampung dalam SMSC terlebih dahulu sebelum
diteruskan ke nomor tujuan telepon seluler. Apabila nomor telepon seluler sedang
tidak aktif atau berada di luar jangkauan GSM maka pesan akan tetap disimpan
dalam SMSC dan SMSC akan segera mengirimkan pesan yang belum terkirim ke
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nomor telepon seluler yang dituju setelah telepon seluler aktif atau telah berada
dalam jangkauan GSM. Jika telepon seluler tidak aktif dalam jangka waku tertentu
maka SMS tersebut akan dihapus dari SMSC. Waktu ini disebut dengan validaty
period

2.2 Protocol Data Unit (PDU)

Dalam mengirim dan menerima SMS terdapat dua cara yaitu dengan cara
teks dan cara PDU. Dalam mode PDU pesan yang dikirim berupa informasi dalam
bentuk data dengan beberapa kepala-kepala informasi. Hal ini akan memberikan
kemudahan jika dalam pengiriman akan dilakukan kompresi data atau akan dibentuk
sistem penyandian data dari karakter dalam bentuk untaian bit-bit biner. PDU tidak
hanya berisi pesan saja, tetapi juga banyak informasi tentang pengirim. Mulai dari
nomor pengirim, nomor SMSC pengirim, waktu berlaku SMS, dan lain sebagainya.
Semuanya dibangun dalam bentuk bilangan-bilangan heksadsimal. Setiap pengiriman
SMS akan melalui proses konversi ke format PDU, demikian juga saat menerima
SMS. Berikut format data SMS kirim dan SMS terima [6]

Gambar 1 Format Data SMS Kirim

Gambar 2  Format Data SMS Terima

2.3 AT Commands

Perintah AT Command digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi dengan
terminal (modem/ phone modem). Penggunaan perintah AT Command untuk SMS
biasanya diikuti oleh data I/O yang diwakili oleh unit-unit PDU (Protocol Data
Unit) [1]. Tabel 1 adalah beberapa jenis perintah AT Command penting yang
berhubungan dengan SMS
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Tabel 1 Beberapa Perintah AT Command untuk SMS

3. Analisa Sistem

Dalam perancangan sistem mobile banking dengan menggunakan UML ini
penulis hanya akan menggunakan empat macam diagram karena dengan diagram-
diagram ini sudah memenuhi kebutuhan untuk mendesain dan merancang sistem
mobile banking. Diagram-diagram yang dibutuhkan yaitu use case diagram, activity
diagram, sequence diagram, dan class diagram.

3.1 Use Case Diagram

Gambar 3  Diagram Use Case pada Sistem Mobile Banking

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah
sistem. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan
sistem [4]. Berikut use case diagram dari sistem mobile banking yang akan dibangun

3.2 Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan aliran proses yang terdapat dalam sistem
mulai aktivitas start sampai aktivitas berhenti. Activity diagram mendeskripsikan
aksi-aksi dan hasilnya [4]. Berikut ini adalah Activity diagram (Gambar 4 sampai
Gambar 14) sesuai dengan use case pada Gambar 3
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menerima pesan 
kesalahan f ormat SMS

ketik SMS request 
panduan

apakah f ormat SMS 
v alid?

tidak

menerima inf ormasi 
panduan y ang diminta

ulangi SMS?
y a

end

tidak

y a

Gambar 4 Activity Diagram Panduan

Pada activity diagram Panduan (Gambar 4), nasabah mengetik format SMS
request panduan sesuai dengan keyword. Sistem akan mengecek SMS. Jika SMS
valid, maka nasabah menerima informasi panduan. Jika tidak valid, maka nasabah
akan menerima pesan kesalahan format SMS.

keik SMS request 
registrasi

menampilkan pesan 
kesalahan f ormat SMS

apakah f ormat SMS 
v alid?

tidak

apakah terdaf tar sebagai 
nasabah?

apakah pasword v alid?

apakah no rekening 
v alid?

y a

apakah nasabah telah mendaf tar 
sebelumny a?

menampilkan pesan 
kesalahan pasword

tidak

menampilkan pesan 
kesalahan nasabah

data registrasi 
telah tersimpan

tidak

menampilkan pesan konf irmasi 
registrasi berhasil dilakukan

end

menampilkan pesan 
kesalahan user

menampilkan pesan 
kesalahan no rekening

tidak

ulangi SMS?

y a

y a

y a

tidak

y a

tidak

y a

Gambar 5 Activity Diagram Registrasi

Pada activity diagram Registrasi (Gambar 5), nasabah mengetik SMS
request registrasi sesuai dengan keyword. Sistem akan mengecek format SMS,
mengecek user, mengecek nomor rekening, mengecek apakah nasabah telah menjadi
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member mobile banking atau belum. Jika semua valid, maka sistem akan menyimpan
data registrasi ke dalam database dan  nasabah menerima reply SMS.

ketik SMS reques t 
cek saldo

menerima pesan 
kesalahan id member

menerima pesan 
kesalahan f ormat SMS

apakah f ormat SMS 
v alid?

tidak

apakah id member 
v alid?

y a

tidak

apakah no rekening 
v alid?

y a

mndapatkan inf ormasi 
saldo y ang diminta

y a

ulangi SMS?
y a

end

tidak menerima kesalahan 
no rekening

   Gambar 6 Activity Diagram  Cek Saldo

Pada activity diagram Cek Saldo (Gambar 6), nasabah mengetik SMS
request cek saldo sesuai dengan keyword. Sistem akan mengecek format SMS,
mengecek user ID, mengecek password. Jika valid, maka nasabah menerima
informasi saldo. Jika tidak valid, maka nasabah akan menerima pesan kesalahan.

ketik SMS request 
ganti pasword

menerima pesan 
kesalahan f ormat SMS

apakah f ormat SMS 
v alid?

apakah member v alid?

apakah pasword v alid?

menerima SMS konf irmasi 
ganti pasword berhasil

y a

end

menerima pesan 
kesalahan pasword

tidak

menerima pesan 
kesalahan member

ulangi SMS?

tidak

y a

y a

tidak

y a

Gambar 7 Activity Diagram Ganti Password

Pada activity diagram Ganti Password (Gambar 7), nasabah mengetik SMS
request ganti password sesuai dengan keyword. Sistem akan mengecek format
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SMS, mengecek user ID, mengecek password. Jika valid, maka nasabah menerima
pesan konfirmasi password berhasil. Jika tidak valid, maka nasabah akan menerima
pesan kesalahan.

Gambar 8 Activity Diagram Transfer Uang

Pada activity diagram Transfer Uang (Gambar 8), nasabah mengeetik SMS
request transfer sesuai dengan keyword. Sistem akan mengecek format SMS,
mengecek user ID, mengecek password, mengecek saldo, mengecek nomor
rekening tujuan. Jika valid, maka nasabah menerima konfirmasi pesan transfer berhasil
dilakukan.. Jika tidak valid, maka nasabah akan menerima pesan kesalahan.

Pada activity diagram Membayar Tagihan (Gambar 9), nasabah memilih
jenis tagihan listrik atau telepon. Nasabah mengetik SMS request tagihan yang dipilih.
Sistem akan mengecek format SMS, mengecek user ID. Jika valid, maka nasabah
akan menerima informasi tagihan yang dipilih. Jika tidak valid, maka nasabah akan
menerima pesan kesalahan yang diteruskan dengan tindakan apakah nasabah akan
mengulang ketik SMS atau tidak. Jika ya, maka proses akan berulang dan jika
tidak, maka proses akan berakhir. Setelah menerima informasi tagihan sistem cek
tagihan telah lunas atau belum. Jika ya, maka lunas proses akan berakhir. Jika tidak,
maka nasabah akan memilih tagihan yang akan dibayar apakah listrik atau telepon.
Kemudian sistem mengecek format SMS, mengecek user ID. Jika valid, maka
nasabah menerima pesan konfirmasi bayar tagihan berhasil. Jika tidak valid, maka
nasabah akan menerima pesan kesalahan.
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Gambar 9 Activity Diagram  Membayar Tagihan

Gambar 10 Activity Diagram Lihat Suku Bunga

Pada activity diagram Lihat Suku Bunga (Gambar 10), nasabah mengetik
SMS request lihat suku bunga sesuai dengan keyword. Sistem akan mengecek
format SMS. Jika valid, maka nasabah mendapatkan informasi suku bunga. Jika
tidak valid, maka nasabah menerima pesan kesalahan.

Pada activity diagram Lihat Valas (Gambar 11), activity pada diagram ini
pada intinya sama dengan activity pada activtiy diagram Lihat Suku Bunga
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Gambar 11 Activity Diagram Lihat Valas

Gambar 12 Activity Diagram Penambahan Data

Pada activity diagram Penambahan Data (Gambar 12), admin melakukan
login ke sistem. Sistem akan mengecek level. Jika bukan level admin dan tidak
melakukan proses ulang login, maka proses akan berakhir. Jika masuk level admin,
maka akan mengecek password. Jika valid, maka admin masuk ke sistem dan memilih
data-data apa saja yang ingin ditambahkan. Sistem menampilkan form inputan yang
dipilih, admin menambahkan data baru, sistem menyimpan data baru ke database
dan data di-update. Sistem menampilkan konfirmasi data berhasil ditambahkan.

Pada activity diagram Perubahan Data (Gambar 13), admin melakukan
login ke sistem. Sistem akan mengecek level. Jika bukan level admin dan tidak
melakukan proses ulang login, maka proses akan berakhir. Jika masuk level admin,
maka akan mengecek password. Jika valid, maka admin masuk ke sistem dan memilih
perubahan data yang diinginkan edit data atau hapus data. Sistem meng-update
perubahan data yang telah diedit atau dihapus oleh admin, menyimpan data yang
telah di-update. Sistem menampilkan konfirmasi perubahan data berhasil dilakukan.
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Gambar 13 Activity Diagram Perubahan Data

Gambar 14 Activity Diagram Laporan

Pada activity diagram Laporan (Gambar 14), admin melakukan login ke
sistem. Sistem akan mengecek password. Jika valid, maka admin masuk ke sistem
dan memilih menu untuk melihat data yang diinginkan. Sistem menampilkan data
yang dipilih oleh admin. Jika tidak valid, maka apakah admin akan mengulangi login
lagi atau tidak. Jika tidak, maka proses akan berakhir. Jika ya, maka akan diulangi
proses dari awal

3.3 Sequence Diagram

Diagram sequence digunakan untuk menunjukan aliran fungsionalitas dalam
use case. Disusun berdasarkan urutan waktu dan digunakan untuk menggambarkan
skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah
event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger
aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan
output apa yang dihasilkan [4]. Berikut ini adalah sequence diagram (Gambar 15
sampai Gambar 25) sistem mobile banking yang akan dibangun.
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Gambar 15 Sequence Diagram Panduan

Pada sequence diagram Panduan (Gambar 15), aktor yang terlibat adalah
nasabah dan admin. Kelas sms gateway merupakan penghubung antara kelas hp
dan kelas sistem. Sistem memproses SMS yang dikirim nasabah dari handphone.
Login merupakan pengendali kegiatan admin (disimbolkankan dengan control)
karena handphone bisa terkoneksi dengan sms gateway dan bisa dideteksi sistem
setelah admin masuk ke sistem. SMS masuk dan SMS reply akan disimpan ke
dalam tabel yang ada dalam database, tabel disimbolkan dengan entity.

Gambar 16 Sequence Diagram Registrasi

Pada sequence diagram Registrasi (Gambar 16), aktor yang terlibat adalah
nasabah dan admin. Kelas sms gateway merupakan penghubung antara kelas hp
dan kelas sistem. Sistem memproses SMS yang dikirim nasabah. Login merupakan
pengendali kegiatan admin disimbolkan dengan control. SMS masuk dan SMS
reply dan data registrasi yang dikirim disimpan ke dalam tabel. Tabel disimbolkan
dengan entity.
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Gambar 17 Sequence Diagram Cek Saldo

Pada sequence diagram Cek Saldo (Gambar 17), aktor yang terlibat adalah
nasabah dan admin. Kelas sms gateway merupakan penghubung antara kelas hp
dan kelas sistem. Sistem memproses SMS yang dikirim nasabah. Login disimbolkan
dengan control karena merupakan pengendali kegiatan admin. SMS masuk dan
SMS reply yang dikirimkan akan disimpan ke tabel yang ada dalam database,
Database disimbolkan dengan entity. Informasi cek saldo yang diambil dari tabel
nasabah yang berisi field jumlah saldo tiap nasabah

Gambar 18 Sequence Diagram Ganti Password

Pada sequence diagram Ganti Password (Gambar 18), aktor yang terlibat
adalah nasabah dan admin. Kelas sms gateway merupakan penghubung antara kelas
hp dan kelas sistem. Sistem memproses SMS yang dikirim nasabah dari handphone.
Login disimbolkan dengan control. SMS masuk disimpan pada tabel inbox, SMS
reply disimpan pada tabel outbox dan data password disimpan dalam tabel member,
tabel disimbolkan dengan entity.
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 : nasabah

 :  hp  : sistem  :  sms gateway

 :  login  : tbl inbox  : tbl member  :  tbl nasabah : tbl transaksi  : tbl outbox  :  admin  :  logout

3: ket ik sms( )

7:  memproses sms( )

2:  masuk ke( )

6:  koneksi( )

5:  koneksi( )

8: memproses sms( )

9:  menerima sms( )

10: meny impan sms( )

11:  ambil data( )

12: ambil data( )

13:  simpan transaksi( )

14: mengirim reply ( )

15:  meny impan sms( )

16:  melihat reply ( )

1:  login( )

4: cek sms( )

17:  logout( )

Gambar 19 Sequence Diagram Transfer Uang

Pada sequence diagram Transfer Uang (Gambar 19), aktor yang terlibat
adalah nasabah dan admin. Kelas sms gateway merupakan penghubung antara kelas
hp dan kelas sistem. Sistem memproses SMS yang dikirim nasabah dari handphone.
Login disimbolkan dengan control. SMS masuk disimpan pada tabel inbox, SMS
reply disimpan pada tabel outbox dan data nomor rekening dan data saldo diambil
dari tabel nasabah. Cek userID diambil dari tabel member. Transaksi transfer disimpan
dalam tabel transaksi.

Gambar 20 Sequence Diagram  Lihat Suku Bunga

Pada sequence diagram Lihat Suku Bunga (Gambar 20), aktor yang terlibat
adalah nasabah dan admin. Kelas sms gateway merupakan penghubung antara kelas
hp dan kelas sistem. Sistem memproses SMS yang dikirim nasabah dari handpone.
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Login merupakan pengendali kegiatan admin yang disimbolkan dengan control.
SMS masuk dan SMS reply akan disimpan ke dalam tabel, dan informasi suku
bunga diambil dari tabel suku bunga. Tabel disimbolkan dengan entity.

Gambar 21 Sequence Diagram  Lihat Valas

Pada sequence diagram Lihat Valas (Gambar 21), aktor yang terlibat adalah
nasabah dan admin. Kelas sms gateway merupakan penghubung antara kelas hp
dan kelas sistem. Sistem memproses SMS yang dikirimkan nasabah dari handphone.
Login merupakan pengendali kegiatan admin yang disimbolkan dengan control.
SMS masuk disimpan ke tabel inbox, SMS reply disimpan ke tabel outbox, informasi
valas diambil dari tabel valas, tabel disimbolkan dengan entity.

Gambar 22 Sequence Diagram Membayar Tagihan

Pada sequence diagram Membayar Tagihan (Gambar 22), aktor yang terlibat
adalah nasabah dan admin. Kelas sms gateway merupakan penghubung antara kelas
hp dan kelas sistem. Sistem memproses SMS yang dikirimkan nasabah dari
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handphone. Login disimbolkan dengan control. SMS masuk dan SMS reply yang
dikirimkan akan disimpan ke dalam tabel yang ada dalam database, data tagihan
yang dibutuhkan juga diambil dari tabel dalam database. Tabel disimbolkan dengan
entity.

Gambar 23 Sequence Diagram Penambahan Data

Pada sequence diagram Penambahan Data (Gambar 23), aktor yang terlibat
admin. Data nasabah, data user, data valas dan data suku bunga merupakan kelas
yang muncul pada sequence diagram diatas. Login disimbolkan dengan control
karena admin baru bisa melakukan input setelah admin masuk ke sistem setelah
melakukan login. login merupakan pengendali kegiatan admin. Form data nasabah,
form data user, form data valas, dan form data suku bunga disimbolkan dengan
interface karena melalui form-form tersebutlah admin menginputkan data yang
ada. Data yang diiputkan admin melalui interface-interface tersebut akan disimpan
dalam tabel-tabel yang ada dalam database. Tabel yang ada dalam database
disimbolkan dengan entity. Setelah melakukan tugas-tugasnya, admin dapat
melakukan logout untuk keluar dari program. Logout disimbolkan dengan control

Pada sequence diagram  Perubahan Data (Gambar 24), aktor yang terlibat
adalah admin. Data nasabah, data user, data valas, data suku bunga, dan data sms
center merupakan kelas yang muncul pada sequence diagram tersebut. Login
disimbolkan dengan control yang merupakan pengendali kegiatan admin. Form
data nasabah, form user, form data valas, form data suku bunga, dan form data
sms center disimbolkan dengan interface karena melalui form-form tersebutlah
admin melakukan perubahan data berupa edit data atau hapus data yang ada. Data
yang diiputkan admin melalui interface-interface tersebut akan disimpan dalam
tabel yang ada yaitu tabel nasabah, tabel user, tabel valas, tabel suku bunga, dan
tabel sms center yang merupakan tabel yang ada dalam database yang disimbolkan
dengan entity. Setelah melakukan tugas-tugasnya admin dapat melakukan logout
untuk keluar dari program. Logout disimbolkan dengan control
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Gambar 24 Sequence Diagram Perubahan Data

Gambar 25 Sequence Diagram Laporan

Pada sequence diagram  Laporan (Gambar 25), aktor yang terlibat adalah
admin. Data nasabah, data user, data valas, data suku bunga, data inbox, data
outbox, data transaksi, data tagihan listrik, dan data tagihan telepon merupakan
kelas yang muncul pada sequence diagram tersebut. Login disimbolkan dengan
control karena admin baru bisa data yang diinginkan setelah admin masuk ke sistem
setelah melakukan login. Jadi login merupakan pengendali kegiatan admin. Setelah
melakukan tugas-tugasnya admin dapat melakukan logout untuk keluar dari
program. Logout disimbolkan dengan control
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3.4 Class Diagram

Class diagram mendeskripsikan objek-objek yang telibat dalam sistem dan
hubungan-hubungan di antara mereka. Class adalah sebuah spesifikasi yang jika
diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan
dan desain berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti)
suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut
(metoda/fungsi). Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class,
package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment,
pewarisan, asosiasi, dan lain-lain [4]. Gambar 26 adalah class diagram sistem mobile
banking yang akan dibangun.
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Gambar 26  Class Diagram Sistem Mobile Banking
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4. Desain Sistem

Gambar 27 menggambarkan perancangan sistem dari Analisis dan
Perancangan Mobile Banking menggunakan UML.

Gambar 27  Perancangan Sistem

Input yang dibutuhkan dalam perancangan sistem (Gambar 27) berupa Short
Message Service (SMS) dari perangkat komunikasi seperti handphone, PDA,
dan lain-lain dari user. Cara kerja dari sistem yang akan dibangun adalah sebagai
berikut. User yang merupakan nasabah mengirimkan SMS dengan format SMS
yang sudah ditentukan ke nomor handphone server bank (yang berfungsi sebagai
SMS gateway).

Gambar 28  Proses Pengiriman Message Processing

Input yang berupa SMS dan kode request tadi akan diterima oleh sistem
melalui GSM modem. Setelah inputan diterima oleh sistem melalui GSM modem,
inputan akan diubah dari mode PDU untuk diurai sesuai dengan informasi yang
dibawa oleh paket data tersebut. Dalam format PDU, pesan SMS dikemas bersama
informasi tanggal, nomor tujuan, nomor pengirim, nomor operator, jenis skema SMS,
masa valid SMS, dan beberapa hal lain (tergantung jenis paketnya). Data tersebut
akan diurai untuk kemudian disimpan ke dalam database sesuai dengan jenis datanya.
Kemudian pesan SMS akan diseleksi lagi apakah sesuai dengan kata kunci atau
tidak. Apabila sesuai dengan kata kunci, maka SMS balasan akan berupa informasi
atau layanan sesuai dengan kata kunci. Apabila tidak sesuai maka user akan mendapat
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SMS balasan berupa kode request yang benar. Untuk setiap SMS yang akan diterima
akan disimpan waktu penerimaan SMS, pengirim SMS., dan isi SMS-nya. Isi SMS
yang akan diterima akan diproses oleh suatu parser sederhana yang digunakana
untuk mengambil user ID, password serta SMS keyword apa yang digunakan.
Setelah diperoleh data user ID, maka akan dilakukan query ke database untuk
mendapatkan password dan data yang diinginkan nasabah sesuai dengan SMS
keyword yang digunakan oleh nasabah. Data yang diperoleh ini kemudian akan
dikirimkan ke nomor tujuan yang meminta layanan.

5. Implementasi Sistem

Implementasi sistem mobile banking yang dibangun adalah aplikasi yang ditulis
dengan menggunakan bahasa pemograman Visual Basic 6.0 dengan komponen-
komponen Microsoft Comm Control 6.0, My ODBC SQL Server, Microsoft ADO
Data Control 6.0, Microsoft MAPI Control, Microsoft Script Control 1.0 [1]. Sistem
operasi yang dignakan adalah Microsoft Windows XP/Windows 2000. Untuk desain
sistem UML menggunakan Rational Rose; desain interface menggunakan Adobe
Photoshop CS; basis data menggunakan MySQL 5.0.27 [2]

 Gambar 29 Tampilan Form Add Nasabah

Form add nasabah (Gambar 29) digunakan unuk menginputkan data-data
nasabah. Pada saat menginput data baru, user ID  akan secara otomatis muncul, hal
ini untuk menghindari terjadinya pergandaan user ID yang sama. Form setup valas
(Gambar 30), digunakan untuk menginputkan data valuta asing. Pada saat menginput
data baru, kode valas akan secara otomatis muncul. Semua field harus diisi. Form
setup suku bunga (Gambar 31) digunakan untuk menginputkan data-data suku bunga.
Pada saat menginput data baru, kode tabungan  akan secara otomatis muncul dan
semua field juga harus diisi.
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Gambar 30 Tampilan Form Setup Valas       Gambar 31 Tampilan Form Setup Suku Bunga

  

Gambar 32 Tampilan Form View Inbox

Gambar 33 Tampilan Form View Outbox

Pada form view inbox (Gambar 32), dapat melihat isi SMS yang telah masuk,
nomor tujuan pengirim SMS, dan melakukan penyeleksian berdasarkan tanggal.
Sedangkan pada form view outbox (Gambar 33), dapat melihat isi SMS yang
telah masuk, nomor tujuan pengirim SMS, dan melakukan penyeleksian berdasarkan
tanggal.
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 Gambar 34 Tampilan Form Manual Send            Gambar 35 Tampilan Form SMS Center

Form manual send (Gambar 34) digunakan untuk mengirim SMS secara
manual ke ponsel nasabah. Form ini juga otomatis akan muncul jika karena suatu
kondisi tertentu sistem tidak dapat mengirim autoreply secara otomatis atas re-
quest SMS yang dikirimkan oleh nasabah. Pada form SMS Center (Gambar 35)
digunakan untuk melakukan setting SMS center simcard handphone server.

6. Pengujian Sistem dan Hasil Pembahasan

Sistem ini diuji dengan menggunakan telepon selular Siemens seri M55 dengan
menggunakan simcard IM3. Pengujian terhadap sistem dilakukan dengan cara
mengirimkan SMS ke nomor tujuan yang terdapat pada handphone server (sebagai
SMS Gateway). SMS yang dikirim adalah SMS dengan format yang sesuai maupun
tidak sesuai, untuk menguji apakah sistem dapat bekerja dengan baik atau tidak.
Selain itu sistem diuji dengan pengiriman secara serentak dan banyak untuk mengetahui
sampai di mana sistem ini dapat bekerja dengan baik.

Dari seluruh proses pengujian terhadap sistem yang dilakukan  sebanyak 65
kali dapat disimpulkan bahwa aplikasi secara umum dapat berfungsi sesuai yang
diinginkan. Untuk fungsi penerimaan dan pemrosesan message serta autoreply yang
dikirimkan oleh sistem secara otomatis dapat berjalan dengan baik, jika SMS yang
masuk satu persatu. Jika dalam satu waktu sistem banyak menerima SMS maka
performa SMS yang masuk sampai SMS dikirim selesai sebelum mendeteksi adanya
SMS yang baru dikarenakan SMS Gateway yang dipergunakan dalam aplikasi ini
menggunakan handphone. Untuk mengatasi hal ini, solusinya adalah pada
perkembangan selanjutnya adalah dengan mengganti SMS Gateway (yaitu M55)
dengan GSM/GPRS Modem yang performanya lebih bagus. Dalam proses pengujian
yang telah dilakukan tingkat kegagalan dalam pengiriman dan penerimaan SMS
sekitar 10 persen. Kegagalan antara lain disebabkan belum diaktifkannya SMS
gateway atau kurang rapatnya kabel data dipasang di port comm komputer atau
belum ditekannya tombol connect pada sistem. Untuk kegagalan dalam pengiriman
autoreply SMS dapat diatasi dengan pengiriman reply secara manual
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7. Simpulan

Teknologi SMS dapat digunakan untuk memberikan layanan kepada konsumen
baik dalam dunia pendidikan, dunia perbankan, dunia hiburan maupun dalam
perusahaan. Pada dunia perbankan misal, layanan yang diberikan berupa layanan
informasi yang memberi kemudahan bagi nasabah seperti aplikasi yang dibuat oleh
penulis ini. Dari analisis dan perancangan sistem, penulis dapat mengemukakan
simpulan dari perancangan mobile banking dengan menggunakan UML yaitu: (1)
Aplikasi mobile-banking dapat membantu nasabah bank memperoleh berbagai
layanan mulai dari registrasi, mentransfer saldo, mengecek saldo, melihat informasi
suku bunga, melihat valuta asing, dan pembayaran tagihan listrik/telepon dengan
menggunakan handphone dengan mudah dan praktis; (2)UML dapat membantu
mengatasi perancangan pembuatan sebuah aplikasi yang akan dibuatl; (3) Pembuatan
aplikasi mobile banking bersifat user friendly sehingga memudahkan nasabah dalam
pengoperasiannya.
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