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1. Pendahuluan 

 
Perkembangan teknologi yang semakin maju berdampak juga terhadap 

perkembangan teknologi yang digunakan masyarakat. Masyarakat saat ini 

membutuhkan teknologi yang dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya SMS yang mendukung 

dalam perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi SMS yang 

semakin maju, membuat para pengguna ikut mengembangkan aplikasi SMS 

Gateway. 

Tidak tertinggal pula dalam perkembangan terakhir organisasi skala 

menengah dan kecil memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi dan sistem 

informasi. Organisasi yang menggunakan sistem informasi konvensional dan 

belum memiliki suatu perencanaan sistem informasi bisa dipastikan akan 

tertinggal dengan organisasi pesaingnya yang telah memakai sistem informasi 

sebagai pendukung kegiatan usaha mereka. 

Penelitian ini diterapkan pada CV. Sehati Mulai Farm, Demak. CV. Sehati 

Mulai Farm, didirikan oleh keluarga Lukas Sukarlan pada tahun 2001. CV. Sehati 

Mulai Farm bergerak di bidang peternakan pemeliharaan unggas. CV. Sehati 

Mulai Farm sekarang sudah memiliki sekitar sembilan bangunan kandang dengan 

kapasitas kurang lebih 6000 ekor ayam disetiap kandangnya.  

Saat ini CV. Sehati Mulai Farm menggunakan komputer yang digunakan 

untuk menyimpan data komoditas harian, dan ketika mandor ingin input data 

tersebut letak komputer dengan kandang itu sangat jauh, karena komputer berada 

rumah pemilik peternakan, dan mandor harus input data komoditas harian yang 

sangat banyak itu satu bulan sekali.  

Mandor membutuhkan aplikasi yang  bisa melakukan input data komoditas 

harian melalui SMS, sehingga mandor tidak perlu lagi input data komoditas harian 

itu secara langsung melalui komputer, sedangkan data tersebut sangat banyak. 

Admin membutuhkan aplikasi yang bisa melakukan pengecekan data komoditas 

harian tanpa harus terjun langsung kelapangandan dapat mencetak laporan dalam 

bentuk pembukuan.  

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dilakukan penelitian yang 

bertujuan untuk merancang aplikasi SMS Gateway untuk peternakan. 

Perancangan aplikasi SMS Gateway pada CV. Sehati Mulai Farm dibangun untuk 

memberikan kemudahan dari sisi admin dan mandor. Pada sisi admin diberi 

kemudahan dalam pengelolaan data komoditas Harian misal mengecek data 

komoditas yang masuk dan mencetak laporan. Sedangkan pada sisi mandor diberi 

kemudahan dalam input data komoditas harian melalui SMS. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

 

Yudi Wiharto dalam penelitian yang berjudul  Sistem Informasi Akademik 

Berbasis SMSGateway, yaitu mempermudah serta membuat lebih efisien dan 

efektifdalam hal penerimaan maupun pengiriman informasi melalui SMS, 

pengiriman pesan SMS ke beberapa user sekaligus dalam waktu yang bersamaan, 
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kemampuan menerima informasi yang beragam, dan integrasi dengan aplikasi lain 

yang berbasis internet dan data. [2] 

Chindie Purnama Sari, dkk, dalam penelitian yang berjudul  Penyediaan 

Laporan Peserta Didik Kursus, membahas tentang  bagaimana cara membangun 

sebuah system berbasis web-database data absensi dan nilai yang ada pada 

lembaga kursus dengan memanfaatkan teknologi PHP, MySQL, dan Gammu, 

serta menggunakan sistem delay agar memudahkan dalam pengiriman laporan.[3]   

Erlian Eka Damayanti dalam penelitiannya yang berjudul Analisa dan 

perancangan sistem informasi kesiswaanberbasis SMS gateway dengan gammu 

smpn 1 negeri katon kab pesawaran menggunakan use case model, membahas 

tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan para murid tentang jadwal, 

informasi dari sekolah, dan nilai-nilai hasil ujian dimanapun tanpa harus datang ke 

sekolah.[4] 

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian ini akan 

dirancang sebuah aplikasi SMS Gateway  yang digunakan untuk menyimpan data 

komoditas ternak dalam bentuk database. Dalam hal ini, proses memasukan data 

komoditas yaitu melalui SMS yang dikirim langsung ke modem, dan modem 

tersebut terhubung dengan aplikasi yang terdapat pada komputer server, jika 

server sudah membaca pesan tersebut dan pesan tersebut sesuai dengan format 

yang sudah ditentukan, makan server akan membalas SMS tersebut. Aplikasi 

yang dikembangkan memiliki batasan yaitu, sms yang dikirimkan tidak dapat 

digunakan untuk update data. 

Penelitian yang dilakukan membahas tentang SMS, SMS Gateway, dan 

Gammu. SMS (Short Message Service) adalah merupakan salah satu layanan 

pesan teks yang dikembangkan dan distandarisasioleh suatu badan yang bernama 

ETSI (European Telecommunication Standards Institute) sebagian dari 

pengembangan GSM (Global System for Mobile Communication) Phase 2, yang 

terdapat pada dokumentasi GSM 03.40 dan GSM 03.38. Fitur SMS 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 melalui jaringan GSM.[2] 

SMS Gateway merupakan pintu gerbang atau jalur bagi penyebaran 

informasi dengan menggunakan SMS. Pada prinsipnya, SMS Gateway adalah 

sebuah perangkat lunak yang menggunakan bantuan komputer dan memanfaatkan 

teknologi seluler yang diintegrasikan guna mendistribusikan pesan-pesan yang di-

generate lewat sistem informasi melalui media SMS yang di-handle oleh jaringan 

seluler. SMS Gateway dapat digunakan untuk menyebarkan pesan ke banyak 

nomor sekaligus secara otomatis dan cepat.[6] 

Dalam sebuah perancangan aplikasi SMS gateway kita perlu melakukan 

setting gammu. Gammu itu sendiri merupakan semacam service yang disediakan 

untuk membangun aplikasi yang berbasis SMS Gateway. Selain mudah aplikasi 

SMS gateway dengan gammu adalah free. Setelah kita sukses membangun 

Gammu, maka kita bisa membangun aplikasi SMS Gateway dengan bahasa 

program atau platform apapun, baik itu web based dengan PHP, ASP atau yang 

lainnya, dan juga desktop dengan menggunakan Delphi, VB, atau lainnya. 

Kelebihan dari Gammu ini adalah merupakan software opensource yang tersedia 
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dalam bentuk source code atau binarynya. Pengguna tidak perlu khawatir tentang 

lisensinya. Selain itu Gammu juga tersedia untuk OS Windows maupun Linux. 

Terkait dengan masalah kemampuan, Gammu tidak perlu diragukan lagi karena 

selain bisa untuk mengirim/menerima SMS, Gammu juga dapat mengirim/ 

menerima MMS, backup/restore phonebook, sertaupload/download file ke HP.[6] 

Pada penelitian ini digunakan basis data sebagai media penyimpanan data. 

Basis data adalah adalah sistem berkas terpadu yang dirancang terutama untuk 

meminimalkan duplikasi data. Sebuah sistem manajemen basis data relasional 

atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai relational database management 

system (RDBMS) adalah sebuah program komputer (atau secara lebih tipikal 

adalah seperangkat program komputer) yang dirancang untuk mengatur sebuah 

basis data sebagai sekumpulan data yang disimpan secara terstruktur, dan 

melakukan operasi-operasi atas data atas permintaan penggunanya. Contoh 

penggunaan DBMS ada banyak sekali dan dalam berbagai bidang kerja, misalnya 

akuntansi, manajemen sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Meskipun pada 

awalnya DBMS hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan berskala besar yang 

memiliki perangkat komputer yang sesuai dengan spesifikasi standar yang 

dibutuhkan (pada saat itu standar yang diminta dapat dikatakan sangat tinggi) 

untuk mendukung jumlah data yang besar, saat ini implementasinya sudah sangat 

banyak dan adaptatif dengan kebutuhan spesifikasi data yang rasional sehinggal 

dapat dimiliki dan diimplementasikan oleh segala kalangan sebagai bagian dari 

investasi perusahaan. Aplikasi basis data adalah program komputer yang tujuan 

utamanya adalah untuk memasukkan dan mengambil dari sistem basis data. 

Pemrograman basis data adalah ilmu yang mempelajari pembuatan aplikasi basis 

data[9].  

 

3. Tahapan Penelitian dan Perancangan Sistem 

Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang 

terbagi dalam lima tahapan, yaitu: (1) Analisis dan pengumpulan data, (2) 

Perancangan sistem, (3) Perancangan aplikasi, (4) Implementasi dan pengujian 

sistem, serta analisis hasil pengujian, (5) Penulisan laporan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1Tahapan Penelitian [8] 

Perancangan Sistem meliputi Perancangan Proses (UML), 

Perancangan Arsitektur, Perancangan Database, Perancangan 

Antarmuka 

Analisis dan Pengumpulan Data 

Perancangan Aplikasi 

Implementasi dan Pengujian Sistem, 

serta Analisis Hasil Pengujian 

Penulisan Laporan Hasil Penelitian 



4 

 

Tahapan penelitian pada Gambar 1, dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap 

pertama: analisis kebutuhan dan pengumpulan data, yaitu melakukan analisis dan 

wawancara dengan pemilik peternakan yaitu Bapak Lukas Sukarlan pada tanggal 

4 September 2013.  Dari hasil wawancara, diperoleh kebutuhan sistem yaitu 

perlunya sarana untuk mencatat komoditas harian langsung dari lapangan. Data-

data pendukung yang diperoleh adalah data komoditas harian, data komoditas 

mingguan, data kandang, data periode dan pengumpulan data dari analisis 

kebutuhan yang sudah dilakukan untuk membangun aplikasi SMS Gateway 

misalnya pengumpulan data-data kandang, data komoditas harian.  

Tahap kedua: perancangan sistem yang meliputi perancangan proses 

menggunakan diagram Unified Modelling Language (UML) misalnya 

perancangan use case diagram, sequence diagram, class diagram, component 

diagram, dan deployment diagram. Perancangan arsitektur dari sistem yang 

dibangun misalnya perancangan arsitektur SMS gateway. Perancangan  database 

yaitu merancang tabel-tabel database yang berfungsi untuk menyimpan data-data 

yang dibutuhkan dalam aplikasi SMS gateway, perancangan antarmuka, yaitu 

merancang antarmuka yang berfungsi sebagai penghubung interaksi antara user 

dengan sistem, berupa tampilan interface yang dibuat yaitu aplikasi untuk mandor 

dan aplikasi untuk admin. 

Tahap ketiga, perancangan aplikasi yaitu merancang aplikasi sesuai 

kebutuhan sistem berdasarkan perancangan sistem yang telah dilakukan. Misalnya 

bagaimana aplikasi berjalan saat penyimpanan data dan  pengambilan data. 

Tahap keempat: implementasi dan pengujian sistem, serta analisis hasil 

pengujian, yaitu mengimplementasikan aplikasi yang sudah dibuat kemudian 

dilakukan pengujian, selanjutnyamelakukan analisis untuk melihat apakah aplikasi 

yang telah dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak ada error, jika 

belum sesuai maka akan dilakukan perbaikan. 

Tahap kelima, penulisan laporan hasil penelitian, yaitu mendokumentasikan 

proses penelitian yang sudah dilakukan dari tahap awal hingga akhir ke dalam 

tulisan, yang nantinya akan menjadi laporan hasil penelitian. 

Terdapat dua pengguna sistem untuk aplikasi ini, pertama adalah mandor 

dan kedua adalah admin. Mandor dapat melakukan aktivitas sebagai berikut: 1) 

Mandor dapatmemasukan data komoditas harian menggunakan melalui SMS;2) 

Mandor yang sudah memiliki id dan password  dapat mengkases aplikasi yang 

terdapat pada komputer; 3) Mandor yang sudah melakukan logindapat melihat 

data yang sudah tersimpan, dan mencetak data tersebut tetapi tidak bisa 

menghapus dan mengubah data tersebut tanpa seijin admin; dan 4) Mandor hanya 

bisa melakukan sekali SMS dalam satu hari, jika terjadi kesalahan mandor harus 

langsung melapor ke admin. 

Sedangkan admin dapat melakukan aktivitas sebagai berikut: 1) Admin dapat 

melakukan aktivitas melihat data komoditas baik harian maupun mingguan, 

menambahperiode baru, menambah kandang baru, mencetak laporan; 2) Admin  

juga bisa menambah, mengubah, menghapus data komoditas baik harian maupun 

mingguan; dan 3) Admin dapat melakukan aktivitas mengubah kata sandi. 
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Masukan yang dibutuhkan oleh seorang admin untuk memenuhi kebutuhan 

sistem ini adalah: 1) Data mandor; 2) Data kandang; 3) Data periode; dan 4) Data 

admin. 

Hardware dan software yang akan digunakan dalam membangun sistem ini 

memiliki spesifikasi: 1) CPU Intel Core i3-M380@2.53Ghz, memory RAM 2GB; 

2) Software Visual Studio/ C# yang digunakan untuk menulis code program 

aplikasi pada komputer;3) Database yang digunakan sudah menjadi satu paket 

didalam C#; dan 4) SMSung Keystone2 digunakan untuk memasukan data 

kedalam database melalui SMS. 

Proses yang terjadi pada sistem dalam proses memasukan data komoditas 

harian melalui SMS gateway, adalah sebagai berikut: 1) Mandor harus memiliki 

mobile device yang digunakan untuk mengirim data komoditas harian tersebut ke 

database; 2) Mandor yang akan memasukan data komoditas harian tersebut ke 

database harus memasukan nomer telepon yang digunakan, kedalam sistem 

aplikasi pada komputer; 3) Apabila nomer telepon yang digunakan oleh mandor 

tersebut sudah dimasukan kedalam sistem aplikasi pada komputer, maka mandor 

dapat melakukan memasukan data komoditas harian melalui SMS; 4) Mandor 

yang sudah memiliki id dan password, hanya dapat melihat data - data yang sudah 

tersimpan, sehingga mandor tidak dapat menghapus dan mengubah data tersebut 

melalui komputer; 5)Admin yang sudah memiliki id dan password, dapat 

mengakses aplikasi pada komputer, untuk melihat dan menginput data - data yang 

sudah tersimpan dan menambahkan periode baru jika ayam pada periode 

sebelumnya sudah habis dipanen. Admin juga bertugas mencetak data – data 

tersebut untuk dijadikan sebagai laporan; 6) Mandor yang sudah melakukan SMS 

dan terkirim maka sistem akan mengkonfirmasi melalui SMS balik bahwa data 

yang dikirim benar dan berhasil disimpan; dan 7) Mandor yang sudah melakukan 

SMS pada hari itu sudah tidak dapat melakukan SMS untuk yang kedua kalinya, 

jika mengalami kesalahan dalam penulisan format SMS, segera lapor pada admin.  

Untuk memenuhi kebutuhan pembuatan aplikasi SMS Gateway, maka 

dilakukan perancangan arsitektur sistem SMS Gateway. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2 Rancangan Arsitektur SMS Gateway [1] 

Gambar 2 merupakan rancangan arsitektur sistem SMS Gateway. Aplikasi 

SMS gateway dapat dijalankan pada mobile device (nomer telepon yang 

digunakan sudah terdaftar di aplikasi pada komputer). Aplikasi SMS gateway 

dihubungkan dengan web interface dan menggunakan VS08 sebagai aplikasi pada 
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komputer untuk pertukaran data pada saat mengakses database dengan dukungan 

koneksi internet yaitu modem yang digunakan. 

Perancangan proses pada penelitian ini dilakukan menggunakan 

UML(Unified Modeling Language) denganbeberapa proses, dijelaskan sebagai 

berikut. 

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 

sebuah sistem, yang menjelaskan keseluruhan kerja sistem secara garis besar 

dengan merepresentasikan interaksi antara aktor dengan sistem yang dibuat, serta 

memberikan gambaran fungsi-fungsi yang diberikan sistem kepada user.  

Gambar 3 menunjukkan use case diagram untuk mandor dan admin. 

Tugas admin adalah menage komoditas harian, manage komoditas mingguan, 

manage user, manage periode, dan manage kandang. Dari masing-masing tugas 

admin terdapat hal-hal yang dilakukan, yaitu tambah, edit, hapus, dan lihat. 

Sedangkan untuk manage mingguan, didalamnya hanya terdapat lihat, edit dan 

hapus, karena untuk manage mingguan secara otomatis update setiap saat 

tergantung dengan data harian yang di inputkan. Mandor hanya memiliki tugas 

melakukan input data komoditas harian melalui sms. Sedangkan mandor jika 

ingin menjalankan aplikasi, mandor hanya bisa lihat data harian, mingguan, 

periode, kandang, dan mencetak laporan harian dan mingguan. 

 

 
Gambar 3 Use Case Diagram untuk Mandor dan Admin 

Class diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa 

kelas yang ada dalam sistem/perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Class 

diagram memberikan gambaran mengenai sistem dan relasi yang ada di 

dalamnya( boundery, controller, entity). 
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Cetak Laporan komoditas

lihat data komoditas mingguan
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hapus data periode
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Hapus Komoditas Mingguan
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 Gambar 4 menunjukkanclass diagramsistemyang terdapat pada rancangan 

aplikasi CV. Sehati Mulia Farm. Terdapat beberapa kelas controller (manage 

periode, manage kandang, manage user, manage komoditas harian, manage 

komoditas mingguan) yang didalam masing-masing  kelas controller terdapat 

view yang hampir sama (lihat, tambah, edit, hapus, cetak). Sedangkan setiap kelas 

controller memiliki boundry dan entity, dimana entity dari masing- masing kelas 

saling berhubungan satu sama lain. 

 
Gambar 4 Class Diagram Sistem 

 

. 
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3 Hasil dan Pembahasan 

 
Hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menampilkan implementasi, 

pengujian, dan hasil analisis disertai pembahasannya tiap masing-masing bagian. 

Hasil pembuatan aplikasi Sms Gateway untuk Peternakan Sehati Mulai Farm 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 
Kode Program 1 Perintah untuk Menampilkan FormDaftar Data Komoditas Mingguan 

1. void updatePlotter() 

2. { 

3. int actf=0, stdf=0,actd=0,stdd=0,w=0,mgg=0; 

4. ploter1.clearPloter();       

5. ploter1.startPloter();       

6. for (int i = 0; i < logMingguanDataGridView.Rows.Count;i++) 

7. { 

8. try 

9. { 

10. actf = 
Convert.ToInt32(logMingguanDataGridView.Rows[i].Cells[actFood.Index].Value);     

11. stdf = 
Convert.ToInt32(logMingguanDataGridView.Rows[i].Cells[stdFood.Index].Value);        

12. actd = (int)logMingguanDataGridView.Rows[i].Cells[actDead.Index].Value;     
13. stdd = (int)logMingguanDataGridView.Rows[i].Cells[stdDead.Index].Value;        
14. w = (int)logMingguanDataGridView.Rows[i].Cells[actWeight.Index].Value;     
15. mgg = 

Convert.ToInt32(logMingguanDataGridView.Rows[i].Cells[minggu.Index].Value);      

16. Sample s = new Sample(actf, stdf, actd, stdd, w, mgg);  
17. ploter1.samples.Enqueue(s);      
18. ploter1.last_sample = s;         
19. } 
20. catch (InvalidCastException ex) 
21. { 
22. ploter1.clearPloter();       
23. Console.WriteLine(ex.Message+" "+ex.HelpLink); 
24. } 
25. catch (Exception ex) 
26. { 
27. ploter1.clearPloter();       
28. ex.ToString(); 
29. } 
30. } 
31. } 

Kode Program 1 menjelaskan tentang pengkodean fungsi melihatreport data 

komoditas dalam bentuk grafik. Penjelasan nomer 1-7, update grafik menurut 

waktu yang sudah ditentukan yaitu tiap 1 minggu, membersihkan plotter pada 

awal melakukan update, dan mulai menjalankan plotter menurut waktunya. 

Nomer 8-15, proses pengambilan data untuk grafik dari data grid mingguan. 

Nomer 16-18, sebagai sample awal untuk membandingkan dengan data yang 

masuk dan menggunakan data sebelumnya sebagai penanda bahwa itu adalah 

sample terakhir. Nomer 20-31, membersihkan plotter jika data yang diinginkan 

belum ada pada tabel. 

Form daftar data komoditas mingguanditunjukkan pada Gambar 

5.Formdaftar data komoditas mingguan berfungsi untuk melihat data komoditas 

mingguan yang didalamnya terdapat tabel kandang, tabel periode dan tabel data 

komoditas mingguan yang secara otomatis berubah setiap harinya karena 

terhubung langsung dengan database data komoditas harian yang di input, pada 
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tabel tersebut berhubungan juga dengan grafik yang setiap minggunya terus 

update mengikuti perubahan tabel data komoditas mingguan.  

 
Gambar 5 FormDaftar Data Komoditas Mingguan  

 

Kode Program 2 Perintah untuk Menjalankan input data komoditas harian melalui sms gateway 

1. public bool msgExtractData() 

2. { 

3. String[] msgs; 

4. msgs = recvMsg.Split('.'); 

5. try 

6. { 

7. foreach (String d in msgs) 

8. {                     

9. if (d.StartsWith("u")) rUsername = d.Remove(0,1); 

10. else if (d.StartsWith("p") || d.StartsWith("P")) rPassword = d.Remove(0, 1); 
11. else if (d.StartsWith("k") || d.StartsWith("K")) rNamaKandang = d.Remove(0, 1); 
12. else if (d.StartsWith("a") || d.StartsWith("A"))  
13. rAct = Convert.ToInt32(d.Remove(0, 1)); 
14. else if (d.StartsWith("+") )                      
15. rTambahStok = Convert.ToInt32(d.Remove(0, 1)); 
16. else if (d.StartsWith("v") || d.StartsWith("V"))  
17. rVaksin = Convert.ToInt32(d.Remove(0, 1)); 
18. else if (d.StartsWith("d") || d.StartsWith("D"))  
19. rDead = Convert.ToInt32(d.Remove(0, 1)); 
20. else if (d.StartsWith("m") || d.StartsWith("M"))  
21. rMode = Convert.ToInt32(d.Remove(0, 1)); 
22. else if (d.StartsWith("w") || d.StartsWith("W"))  
23. rWeek = Convert.ToInt32(d.Remove(0, 1)); 
24. } 
25. } 
26. catch (Exception ex) {  
27. ex.ToString();  
28. System.Console.WriteLine("err dech"); 
29. return false; 
30. } 
31. if (rUsername=="" || rPassword=="" ||rAct==0 || rNamaKandang=="" ) 
32. { 
33. return false; 
34. } 
35. return true; 
36. } 
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Kode Program 2 menjelaskan tentang pengkodean fungsi menjalankan 

input data komoditas harian melalui sms gateway. Penjelasan nomer 1-4, 

memisahkan sms dengan menggunakan karakter titik. Penjelasan nomer 5-19, 

pisahkan data pada sms sesuai huruf awal pada string data. Penjelasan nomer 20-

23, jika kemungkinan dalam melakukan sms mengalami kesalah dalam penulisan 

format. Penjelasan nomer 24-32, jika tidak ada data username, password, acttual, 

atau nama kandang, maka akan kembalikan nilai yang salah. 

 
Kode Program 3 Perintah untuk Membaca data komoditas harian yang sudah masuk 

1. if (checkSmsData1(sms.rUsername, sms.rPassword, sms.recvMobileNumber)) 

2. { 

3. if (checkSmsData2(sms.rNamaKandang)) 

4. { 

5. String err = ""; 

6. try 

7. { 

8. if (sms.rMode == 1) 

9. { 

10. err = updateBeratSms( 
11. sms.rNamaKandang, 
12. sms.rAct, 
13. sms.rWeek 
14. ); 
15. } 
16. else 
17. { 
18. err = tambahHarianSms( 
19. sms.rNamaKandang, 
20. sms.rAct, 
21. sms.rTambahStok, 
22. sms.rVaksin, 
23. sms.rDead 

Kode Program 3 menjelaskan tentang pengkodean fungsimembacadata 

komoditas harian yang sudah masuk. Penjelasan nomer 1-4, mengecek apakah 

username, password, dan nomer hp sudah sesuai, apakah nama kandang sudah 

terdaftar pada database. Penjelasan nomer 8-15, melakukan fungsi update berat 

ayam tiap minggu pada database. Penjelasan nomer 16-24, memanggil fungsi 

update harian database. Penjelasan nomer 35-38, menjalankan fungsi balas sms 

masuk jika itu sesuai dengan format yang sudah di setting yaitu dengan format 

sms “ok.sms yang dikirm”. Penjelasan nomer 39-43, menjalankan fungsi balas 

sms masuk jika itu tidak sesuai dengan format yang sudah di setting yaitu dengan 

format sms “nok.bagian sms yang salah”. 

Formdaftar data komoditas harian ditunjukkan pada Gambar 6.Formdaftar 

data komoditas harian berfungsi untuk melihat data komoditas harian yang 

didalamnya terdapat tabel kandang, tabel periode, tabel data komoditas harian dan 

tabel data komoditas mingguan yang secara otomatis berubah tiap kali input data 

komoditas harian.  
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Gambar 6 FormDaftar Data Komoditas Harian 

 

Kode Program 4 Perintah untuk Membaca list kandang pada daftar data komoditas harian 

1. private void listKandangDataGridView_SelectionChanged( 

2. object sender, EventArgs e) 

3. { 

4. try 

5. { 

6. string idx = listKandangDataGridView. 

7. SelectedRows[0].Cells[0].Value.ToString();  

8. periodeBindingSource.Filter  

9. = "idKandang = " + idx;                 

10. periodeBindingSource.Sort = "isDone";                  
11. changeFilterRad(); 
12. } 
13. catch (Exception ex) { 
14. ex.ToString(); 
15. } 
16. } 

 

Kode Program 4 menjelaskan tentang pengkodean fungsi membaca list 

kandang pada daftar data komoditas harian. Code ini dijalankan untuk menyeleksi 

list periode sesuai dengan nama kandang yang dipilih. Penjelasan nomer  5, 

mengambil data kandang yang dipilih. Nomer 6, mengatur filter data grid periode. 

Nomer 7, menyusun periode yg sedang berjalan ke list paling atas. 

 
Kode Program 5 Perintah untuk Membaca list periode pada daftar data komoditas harian 

1. private void periodeDataGridView_SelectionChanged(object sender, EventArgs e) 

2. {             

3. try 

4. { 

5. IdPer = periodeDataGridView.SelectedRows[0].Cells[0].Value.ToString();  

6. filterIdper = "idPeriode = " + IdPer; 

7. changeFilterRad(); 

8. logUtamaBindingSource.Filter = filterIdper + filterRad;  
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9. } 

10. catch (Exception ex) { 
11. ex.ToString(); 
12. filterIdper = "idPeriode = -1"; 
13. logUtamaBindingSource.Filter = filterIdper + filterRad; 
14. } 
15. } 

Kode Program 5 menjelaskan tentang pengkodean fungsi fungsi membaca 

list kandang pada daftar data komoditas harian. Code ini dijalankan untuk 

menyeleksi list harian sesuai dengan periode yang dipilih. Penjelasan nomer  5, 

mengambil data periode yang dipilih. Nomer 6, mengatur filter data grid harian. 

Pengujian dilakukan agar sistem yang digunakan dapat bekerja dengan baik 

sesuai dengan kebutuhan pengguna.Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

metode blackbox, yaitupengujian aplikasi yang berfokus pada sisi fungsionalitas, 

khususnya pada input dan output aplikasi (apakah sudah sesuai dengan apa yang 

diharapkan atau tidak).Hal yang diuji dan hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 

1. 
Tabel 1 Hasil Pengujian Aplikasi Sms Gateway 

Berdasarkan hasil pengujian fungsionalitas program pada Tabel 1, dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi sms gateway sudah memenuhi tujuan penelitian. 

Hal baru yang didapat setelah melakukan penelitian ini, dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 1) pembuatan SMS gateway menjadi lebih mudah dengan 

menggunaan Visual Studio C# karena programmer tidak perlu membuat fungsi 

dari awal, namun programmer dapat memanggil fungsi-fungsi yang disediakan 

oleh Visual Studio C# sesuai yang dibutuhkan dalam pembuatan SMS gateway; 2) 

untuk membuat kerangka aplikasi/ permodelan menggunakan UML sehingga 

mudah dipahami dalam pembuatan aplikasi; dan 3) dengan menggunakan tahapan 

penelitian sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan, maka proses penelitian 

dapat berjalan dengan baik, dari awal penelitian hingga akhir penelitian. 

 

 

 Parameter Pengujian Berhasil  Tidak Berhasil 

1.  Mengirim data komoditas harian melalui 

sms gateway. 

   

2.  Aplikasi dapat menampilkan data 

komoditas harian dan mingguan. 

   

3.  Aplikasi dapat menyimpan  data komoditas 

harian dan mingguan. 

   

4.  Aplikasi dapat melakukan pencarian data  

komoditas harian berdasarkan tiap minggu. 

   

5.  Aplikasi dapat mengirim sms balasan ke 

nomer hp mandor yang sudah tersimpan 

pada database user. 

   

6.  Aplikasi dapat mencetak data harian 

komoditas dan mingguan dalam bentuk 

excel. 

   

7.  Aplikasi dapat menampilkan laporan data 

komoditas mingguan dalam bentuk grafik. 
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4 Simpulan  

 

Berdasarkan hasil perancangan dan  pembahasan aplikasi sms gateway 

dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi ini dapat membantu penyimpanan 

datakomoditas harian yang disimpan dalam database, dan dapat membantu dalam 

penginputan data melalui sms sehingga lebih efisien waktu dan tenaga, karena 

selama ini dalam penginputan data komoditas harian masih secara manual dengan 

input data setiap bulan sekali, disisi lain jarak peternakan dengan tempat komputer 

diletakkan cukup jauh.  Saran untuk pengembang aplikasi kedepan adalah 

menambahkan fungsi cek data melalui sms, sehingga mandor tidak perlu 

mengecek data secara langsung, karena memakan waktu yang cukup lama dengan 

jarak yang cukup jauh. Ditambahkan juga bottom print untuk laporan dalam 

bentuk grafik. 
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