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Bab 2 

Tinjauan Pustaka 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 
Sistem informasi berbasis SMS Info telah banyak 

digunakan di beberapa bidang usaha, yang paling sering 

menggunakan konsep ini adalah SMS Info yang dirancang 

untuk kepentingan pemenuhan informasi yang dapat diakses 

secara cepat oleh para customer yang berjumlah banyak 

dengan hubungan yang tidak terlalu formal kepada pihak 

perusahaan. Dalam hal ini adalah sistem informasi berbasis 

SMS yang diterapkan pada sistem retailer pulsa telepon 

seluler.  

Dalam penelitian yang berjudul Software Isi Ulang 

VRE mengatakan bahwa Sistem informasi yang digunakan 

oleh retailer pulsa disediakan oleh pihak server pulsa dalam 

bentuk aplikasi yang bisa jadi sebuah aplikasi yang ditempel 

pada satu aplikasi pengolah pulsa itu sendiri seperti aplikasi 

VRE, namun ada juga yang berupa aplikasi sendiri seperti 

SMS Gateway. Sistem ini berfungsi sebagai penerima pesan 

dari customer yaitu berupa format pesan yang telah 

ditentukan kemudian oleh aplikasi pengolahnya melakukan 

proses pemisahan kode berupa format SMS yang dikirim 

tersebut. Kode yang didapat menjadi sebuah input pada 

sistem untuk menjalankan proses yang diminta. Misalnya 
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customer mengirim pesan c.saldo kepada SMS center 

server pulsa, dari format c.saldo dan informasi nomor HP 

pengirim diambil keyword saldo dari database customer dari 

nomor yang bersangkutan. Sistem informasi yang diterapkan 

ini berbasis SMS yang prosesnya dimulai dari SMS customer 

yang berfungsi sebagai input sistem kemudian diolah dalam 

sistem dan mengeluarkan output berupa informasi yang 

dikirim kepada customer. Sistem ini sama dengan sistem 

informasi yang diterapkan oleh UKSW sekarang 

(Ayuningdiah, 2011). 

Penelitian lain yang berjudul Perancangan Aplikasi 

Pengirim Pesan (SMS Broadcast) Berbasis Web mengatakan  

sistem informasi berbentuk SMS Broadcast dirancang untuk 

kepentingan komunitas seperti layanan SMS secara personal 

antar anggota sebuah komunitas mahasiswa di sebuah 

Universitas Negeri di Jawa tengah. Sistem SMS Info ini 

berbentuk SMS broadcast dengan admin personal. Jadi 

setiap anggota bisa bertindak sebagai admin. Setiap admin 

dapat mengirim sms secara massal atau Broadcast SMS dan 

juga bisa mengirim sms perseorangan atau Personal SMS. 

Sistem ini berfungsi untuk menirukan sebuah gateway SMS 

dan berfungsi seolah-olah sistem ini menjadi provider 

layanan SMS (Harioso, 2009).  

Dalam penelitian ini sistem informasi yang dirancang 

untuk UKSW berfungsi sebagai layanan informasi akademik 

berbasis SMS. Fungsi ini hampir sama dengan sistem 

informasi pada layanan retailer pulsa namun dengan 
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prosedur yang hampir mirip dengan SMS broadcast 

komunitas mahasiswa di atas. Letak perbedaannya adalah 

sistem ini mempunyai input dari data yang diambil dari 

database kemudian diolah dalam sistem dan dikirim secara 

broadcast dimana sistem ini dijalankan oleh admin yang sah 

dan bertanggungjawab. 

 

2.2. Sistem Informasi 
Sistem informasi terdiri dari dua suku kata yaitu 

sistem dan informasi. Sistem mempunyai pengertian suatu 

kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang 

berada dalam satu wilayah atau lingkup serta memiliki item-

item penggerak (Wikipedia Indonesia, 2012). Sistem terdiri 

dari empat elemen yaitu :  

- Objek, dapat berupa bagian, elemen, ataupun 

variable. Objek dapat berupa benda fisik, abstrak, 

atau keduanya, tergantung dari sifat sistem itu 

sendiri. 

- Atribut, menentukan kualitas atau sifat kepemilikan 

sistem dan objeknya. 

- Hubungan Internal, merupakan hubungan atau 

kaitan antara objek-objek di dalam sistem. 

- Lingkungan, merujuk pada tempat dimana sistem 

tersebut berada atau diaplikasikan. 

Sedangkan informasi merupakan pesan 

(ucapan/ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari 

order sekuens atau urutan order dari simbol, atau makna 
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yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. 

Informasi berasal dari bahasa Perancis kuno Informacion 

yang diambil dari bahasa latin Informationem yang berarti 

garis besar, konsep, ide-ide yang juga merupakan kata benda 

dari Informare yang berarti aktivitas dalam pengetahuan 

yang dikomunikasikan (Wikipedia Indonesia, 2012). 

Sistem informasi merupakan suatu kombinasi 

teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan 

teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan 

manajemen. Dalam arti yang luas, merujuk pada interaksi 

antara orang, proses algoritmik data dan teknologi. Istilah ini 

digunakan tidak hanya merujuk pada penggunaan organisasi 

teknologi informasi dan komunikasi /TIK tapi juga untuk 

cara dimana orang berinteraksi dengan teknologi ini untuk 

mendukung proses bisnis (Wikipedia Indonesia, 2012). 

Untuk dapat menyajikan informasi dengan baik maka 

sistem membutuhkan data-data. Data-data dikumpulkan oleh 

sebuah sistem dalam kegiatan input data, setelah masuk 

kedalam sistem disimpan didalam media penyimpan data 

yang dikenal sebagai database. Data data yang terkumpul di 

proses dengan aturan tertentu yang disebut rule atau basis 

model. Data data tersebut kemudian disajikan sebagai 

informasi dalam kegiatan yang disebut output. Dari uraian 

ini kemudian elemen sistem informasi dibagi menjadi : 

- Input, masukan ke sistem untuk 

mengumpulkan data 
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- Proses, Transformasi input menjadi output 

dengan rule tertentu 

- Database, data hasil masukan maupun proses 

disimpan disini 

- Basis Model, Sekumpulan rule/aturan yang 

menjadi dasar pemrosesan data 

- Teknologi, Perangkat teknologi yang 

mendukung sistem ini meliputi teknologi 

komunikasi, hardware dll. 

- Output, Keluaran dari sistem dalam berbagai 

bentuk tergantung teknologi yang dipilih 

- Control, Mekanisme pengendalian agar 

sistem dapat berjalan dengan baik 

 

2.3. Analisis Strength, Weakness, Opportunities, 

Threats (SWOT) 
Analisis SWOT adalah instrument perencanaan 

strategis yang klasik. Dengan menggunakan kerangka kerja 

kekuatan dan kelemahan dan kesempatan ekternal dan 

ancaman, instrument ini memberikan cara sederhana untuk 

memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah 

strategi. Instrumen ini menolong para perencana apa yang 

bisa dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan 

oleh mereka (Rani, 2012). 

Secara konsep manajemen strategi dimulai dengan 

penyesuaian lembaga dengan lingkungan kepada kekuatan 

(Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), 
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dan ancaman (Threats) dari lembaga tersebut, atau yang 

dikenal sebagai analisis SWOT. Analisis SWOT 

mengidentifikasikan faktor internal lembaga sebagai 

kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal sebagai 

peluang dan ancaman. Beberapa pendapat para ahli 

mengenai analisis SWOT yang menjadi dasar penjelasan 

antara lain (Reynold, 1999) : 

- George S. Ordione dari Eckerd College, berpendapat 

bahwa “ agar suatu lembaga berfungsi efektif manajemen 

memerlukan tiga langkah esensial yang harus 

dipertimbangkan antara lain (Tosser, 1996): 

- Sasaran strategi hendaknya dinyatakan 

mendahului keputusan anggaran. 

- Sasaran strategi hendaknya mendefinisikan 

kekuatan, kelemahan masalah, ancaman, 

resiko dan kesempatan. 

- Sasaran strategi hendaknya memperhatikan 

trend, misi dan mendefinisikan pilihan strategi 

yang mencakup akibat pilihan. 

- We Chow Hou dan Khai Lee Sheang berpendapat bahwa : 

” Analisis SWOT merupakan analisis perbandingan yang 

dilakukan lembaga sebelum memulai merancang strategi 

lembaga”  (Tozer, 1996). 

- Menurut Freddy Rangkuti, analisis SWOT adalah 

identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi lembaga. Analisis ini didasarkan 

pada hubungan atau interaksi antara unsur – unsur 
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internal, yaitu kekuatan dan kelemahan terhadap unsur – 

unsur eksternal, yaitu peluang dan ancaman (Freddy, 

1997). 

 

2.3.1. Komponen Analisis SWOT 

- Analisis Kekuatan dan Kelemahan 

Analisis ini menitikberatkan pada bagian internal lembaga. 

Pengidentifikasian terhadap kekuatan dan kelemahan yang 

terdapat dalam lembaga harus dilakukan, karena dengan 

mengetahui setiap kekuatan dan kelemahan tersebut maka 

tingkat kekuatan lembaga tersebut dapat diketahui. 

Kekuatan merupakan dasar bagi pelaksanaan kegiatan, 

sedangkan kelemahan muncul sebagai faktor yang 

membatasi serta mencegah manajeman untuk 

merealisasikan potensi yang sesungguhnya. Kelemahan ini 

kadang-kadang tidak disadari keberadaannya, oleh karena 

itu kelemahan bukan saja harus diidentifikasi tetapi harus 

diikuti oleh kesiapan pihak manajemen untuk menerima 

kenyataan bahwa lembaganya memiliki kelemahan. 

Penelitian kelemahan dan kekuatan secara objektif akan 

timbul disebabkan oleh banyaknya kasus kegagalan serta 

keberhasilan, berarti keberhasilan dalam melakukan 

kebijakan, prosedur, implementasi, strategi dan teknik 

yang pernah dilakukan oleh manajemen (Rani, 2012). 

- Analisis Peluang dan Ancaman 

Peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor yang 

datang dari lingkungan eksternal lembaga, dalam 
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kenyataannya kita akan mengalami kesukaran untuk 

membedakan kekuatan dari peluang dan kelemahan dari 

ancaman. Kesukaran itu mungkin disebabkan batas antara 

lembaga dan lingkungannya tidak selalu tajam dan jelas. 

Peluang menunjukan kondisi lingkungan yang kita 

harapkan mempunyai dampak yang menguntungkan bagi 

manajemen, sedangkan ancaman menunjukan kekuatan 

yang datang dari lingkungan eksternal yang menimbulkan 

kerugian bagi manajemen seperti merugikan dalam 

pelaksanaan program kerja, mencegah pencapaian sasaran 

atau merusak strategi yang telah ditetapkan sebelumnya 

(Rani, 2012). 

- Matriks SWOT 

Matriks SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara 

sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis 

ini didasarkan pada logika yang dapat mekasimalkan 

Strengths (kekuatan) dan Opportunities (Peluang), namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan weakness 

(kelemahan) dan Threats (Ancaman). Bila strategi yang 

mungkin ditempuh oleh lembaga dipandang sebagai 

integrasi antara peluang dan ancaman dengan kekuatan dan 

kelemahan, maka strategi lembaga dapat dikategorikan 

kedalam beberapa kategori (Rani, 2012): 

- Strategi Kekuatan dan Peluang (Strength and 

Opportunity - SO) Strategi untuk memanfaatkan 

peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan 

yang dimiliki oleh lembaga. 
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- Strategi Kelemahan dan Peluang (Weakness and 

Opportunity - WO) Strategi untuk memanfaatkan 

peluang eksternal yang muncul dari lingkungan 

dengan tujuan mengatasi kelemahan. 

- Strategi Kekuatan dan Ancaman (Strength and 

Threat - ST) Strategi untuk menghadapi dan 

mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan 

kekuatan yang dimiliki oleh lembaga. 

- Strategi Kelemahan dan Ancaman (Weakness and 

Threat - WT) Strategi untuk menghindari ancaman 

untuk melindungi lembaga dari kelemahan yang 

ada dalam lembaga. 

 

2.4. Short Message Service  
2.4.1. SMS dan SMSC 

Short Message Service merupakan salah satu 

fitur pada GSM (Global Service for Mobile 

Communication) yang dikembangkan dan distandarisasi 

oleh ETSI (European Telecommunications Standards 

Institute) untuk mengirim ataupun menerima pesan 

singkat yang berupa tulisan (teks) dengan menggunakan 

media komunikasi telepon seluler. Prinsip kerja SMS 

adalah ketika pengguna mengirimkan pesan singkat ke 

suatu nomor, SMS tersebut tidak akan langsung 

dikirimkan ke nomor tujuan, namun akan masuk terlebih 

dahulu ke SMS Center (SMSC) operator telepon yang 

digunakan oleh pengguna. SMS Center sendiri dapat 
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diartikan sebagai sebuah server yang bertanggung jawab 

pada proses pengiriman SMS dalam suatu operator. SMS 

yang dikirimkan dari suatu ponsel akan masuk dan 

disimpan ke dalam SMSC ini, kemudian baru diteruskan 

ke nomor tujuan SMS tersebut. Apabila nomor yang 

dituju sedang mati (offline), SMSC ini akan menyimpan 

SMS tersebut untuk sementara waktu hingga nomor 

tujuan hidup kembali. Lamanya waktu penyimpanan 

SMS pada SMSC, sangat tergantung dari lamanya waktu 

yang telah ditetapkan oleh operator untuk menyimpan 

SMS tersebut. Kemudian nomor yang telah menerima 

SMS akan mengirimkan laporan ke SMSC yang 

menyatakan bahwa SMS telah diterima. Laporan 

tersebut kemudian akan diteruskan kembali ke nomor 

pengirim SMS (Wijaya, 2009). 

 

2.4.2. SMS Info 

Sms Info sendiri adalah sebuah layanan 

informasi yang dapat dilakukan melalui SMS sebagai 

media yang menyampaikan informasi dari sumber atau 

sender kepada penerima informasi. 

 

2.4.3. SMS Broadcast 

SMS Broadcast adalah sebuah metode dimana 

proses pengiriman SMS dijalankan secara massal untuk 

mengirimkan informasi ke banyak tujuan sehingga 

menghemat waktu pengiriman. 
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2.5. Perancangan Sistem 
Perancangan sebuah sistem memerlukan alat bantu 

untuk memeroleh hasil yang diharapkan dalam suatu 

perancangan sistem. Dalam perancangan ini alat bantu yang 

digunakan ada beberapa. Berikut adalah beberapa alat bantu 

yang digunakan:  

1. Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi 

grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan 

komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data 

dimana komponen-komponen tersebut, asal, tujuan, dan 

penyimpanan dari data tersebut. 

DFD dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Context 

Diagram, DFD Fisik, dan DFD Logis. Jika dilihat dari 

pelevelan DFD maka dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok yaitu kelompok Context Diagram atau DFD 

Level 0, dan yang kedua adalah DFD Leveled atau DFD 

level n yang bisa berbentuk DFD Fisik maupun DFD 

Logis. 

- Context Diagram (CD)  

Jenis pertama Context Diagram, adalah data flow 

diagram tingkat atas (DFD Top Level), yaitu diagram 

yang paling tidak detail, dari sebuah sistem informasi 

yang menggambarkan aliran-aliran data ke dalam dan 

ke luar sistem dan ke dalam dan ke luar entitas-entitas 

eksternal. (Context Diagram menggambarkan sistem 

dalam satu lingkaran dan hubungan dengan entitas 
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luar. Lingkaran tersebut menggambarkan keseluruhan 

proses dalam sistem). 

 

- DFD Leveled 

Dalam diagram n DFD dapat digunakan untuk 

menggambarkan diagram fisik maupun diagram 

diagram logis. Dimana Diagram Level n merupakan 

hasil pengembangan dari Context Diagram ke dalam 

komponen yang lebih detail tersebut disebut dengan 

top-down partitioning. Jika kita melakukan 

pengembangan dengan benar, kita akan mendapatkan 

DFD-DFD yang seimbang (Parno, 2006). 

- DFD Fisik  

Adalah representasi grafis dari sebuah sistem yang 

menunjukan entitas-entitas internal dan eksternal 

dari sistem tersebut, dan aliran-aliran data ke 

dalam dan keluar dari entitas-entitas tersebut. 

Maka DFD fisik tidak menunjukkan apa yang 

dilakukan, tetapi menunjukkan  dimana, 

bagaimana, dan oleh siapa proses-proses dalam 

sebuah sistem dilakukan. DFD Fisik biasanya 

digunakan untuk menggambarkan sistem yang 

telah ada. 

- DFD Logis 

Adalah representasi grafis dari sebuah sistem yang 

menunjukkan proses-proses dalam sistem tersebut 

dan aliran-aliran data ke dalam dan ke luar dari 
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proses-proses tersebut. Kita menggunakan DFD 

logis untuk membuat dokumentasi sebuah sistem 

informasi karena DFD logis dapat mewakili logika 

tersebut, yaitu apa yang dilakukan oleh sistem 

tersebut, tanpa perlu menspesifikasi dimana, 

bagaimana, dan oleh siapa proses-proses dalam 

sistem tersebut dilakukan. 

2. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram atau ERD 

merupakan notasi grafis dalam permodelan. ERD 

digunakan untuk menggambarkan hubungan antar 

penyimpanan secara konseptual. ERD digunakan untuk 

memodelkan struktur data dan hubungan antardata 

(Harioso, 2009).  

3. Perancangan Data Base (DB) 

Database atau database merupakan kumpulan 

item data yang saling berhubungan antara satu data 

dengan yang lain, yang diorganisasikan berdasarkan 

pada sebuah struktur tertentu dan tersimpan dalam 

komputer. Perancangan database dapat menggunakan 

konsep normalisasi. Normalisasi merupakan suatu teknik 

dalam desain logika suatu database. Normalisasi juga 

berarti teknik pengelompokan atribut dari suatu relasi 

sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa 

anomaly atau redundansi. Kegunaan normalisasi adalah 

meminimalisasi pengulangan informasi dan 
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memudahkan identifikasi objek atau entitas (Harioso, 

2009). 

 

4. Diagram Alur/ Flowchart 

Diagram alir atau flowchart merupakan bagan-bagan 

yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-

langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart 

digunakan untuk menyajikan suatu algoritma (Jatnika, 

2008). Ada dua macam flowchart : 

- Sistem Flowchart, urutan proses dalam sistem 

dengan menunjukkan alat media input, output 

serta jenis media penyimpanan dalam proses 

pengolahan data. 

- Program Flowchart, urutan instruksi yang 

digambarkan dengan simbol tertentu untuk 

memecahkan masalah dalam suatu�program.��


