
���

�

Bab 4 

Hasil dan Pembahasan 

 

4.1. Alur Kerja SMS Info 
4.1.1. SMS Personal 

 

 
Gambar 4.1 Ilustrasi Alur Kerja SMS Personal 

 

Alur kerja layanan SMS Personal terbagi menjadi tiga 

bagian yaitu: 

- Parsing Text 

SMS yang dikirim oleh customer akan masuk ke 

dalam sistem melewati gateway yang biasanya disebut 

SMS Gateway. SMS Gateway engine sekarang telah 

dapat diunduh melalui media internet. Contoh SMS 

Gateway Engine adalah Gammu. Pesan yang masuk 

akan dianggap teks dan kemudian akan dibaca huruf 

per huruf dan kemudian diinterpretasikan maksudnya.  

- Eksekusi Proses Berdasarkan Model/Rule yang 

Ditentukan.  
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Setelah tahu maksud yang diminta maka akan 

dilakukan pengambilan data/penyimpanan data yang 

cocok dari/ke database. Jika perlu dilakukan 

komputasi/penghitungan keluaran maka penghitungan 

keluaran akan dilakukan pada tahapan ini. 

- Kirim Jawaban 

Hasil proses yang telah menjadi informasi dikirim 

dalam bentuk teks melalui SMS ke nomor penerima 

informasi (customer). 

 

4.1.2. SMS Broadcast 

 

 
Gambar 4.2 Ilustrasi Alur Kerja SMS Broadcast 

 

Alur kerja layanan SMS Broadcast berawal dari admin 

yang mengambil data dari database kemudian diproses 

dalam sistem. Sistem kemudian akan mengirim sms secara 

broadcast kepada customer-customer.   

Data yang diproses oleh kedua model pengiriman 

adalah sama yaitu data akademik mahasiswa, yang 
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membedakan adalah prosedur pengiriman data. Pada SMS 

Personal, data dikirim setelah ada permintaan oleh 

customer. Sedangkan pada SMS Broadcast, data akan 

dikirim secara berkala oleh admin yang bertugas 

mengambil data dari database dan mengirimkan data 

tersebut kepada customer. 

Customer yang dimaksud adalah pihak penerima 

informasi akademik mahasiswa. Customer bisa jadi adalah 

mahasiswa dari UKSW, para orang tua dari mahasiswa 

UKSW, dan wali dari mahasiswa UKSW. 

 

4.2. Rencana Implementasi dan Infrastruktur 

4.2.1. Implementasi Sistem 
 

Sistem ini dirancang dengan berbasis web, 

sehingga sistem ini dapat dijalankan dengan ditempel 

pada sistem informasi berbasis web UKSW. Namun, 

dalam menjalankan sistem ini tidak semua orang 

dapat mengaksesnya. Sistem ini hanya akan tampil 

pada perangkat yang digunakan sebagai server. Hak 

akses sistem ini juga terbatas, yaitu hanya admin 

yang legal yang dapat mengakses sistem ini. 

 

4.2.2. Infrastruktur  
 

Sistem ini dapat dijalankan jadi satu dengan 

sistem berbasis web UKSW sehingga kebutuhan 

infrastruktur juga sama dengan infrastruktur yang 
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sudah ada untuk menjalankan sistem berbasis web 

UKSW. Infrastruktur tersebut adalah sebagai berikut : 

- Komputer dengan prosesor minimal Pentium 4 

dengan RAM 512Mb 

- Modem GSM beserta SIM Card GSM 

- Database Server 

- Koneksi ke SIASAT 
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4.3. Rancangan Interface 
4.3.1. Diagram Alir / Flowchart 

 

 
 

 

Gambar di atas adalah gambar diagram alir dari 

sistem informasi SMS info UKSW.  Diagram tersebut 

menggambarkan urutan proses dalam sistem mulai dari input 

sistem yang berupa proses login atau proses pendaftaran 
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admin jika calon admin belum terdaftar sebagai admin. 

selanjutnya digambarkan proses-proses yang lain seperti 

display menu, proses penyimpanan internal serta proses 

pengambilan data dari database. Diagram ini berakhir pada 

proses logout yang menunjukkan akhir dari serangkaian 

urutan proses dalam sistem informasi SMS info UKSW. 

 

4.3.2. Tampilan Menu Home (Login Admin) 

 
Gambar 4.4 Menu Home/ Login Admin 

 

Gambar di atas merupakan tampilan dari menu home. 

Menu home merupakan halaman untuk login admin. 

Halaman login berisi tampilan textbox untuk memasukkan 

username dan password yang dimiliki oleh seorang admin 

yang berwenang. Input berupa teks yang akan diproses untuk 

dicocokkan dengan database admin yang menyimpan 

informasi validitas username dan password admin yang 
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bersangkutan. Action untuk mengecek validitas username 

dan password dipicu oleh button login. Jika admin belum 

terdaftar maka dapat melakukan proses pendaftaran admin 

dengan mengakses link sign up untuk mengdaftar sebagai 

admin. 

 

4.3.3. Tampilan Menu Daftar Admin 

 
Gambar 4.5 Menu Daftar Admin 

 

Jika seorang admin belum terdaftar sebagai admin 

dalam sistem maka dapat melakukan proses pendaftaran. 

Halaman pendaftaran adalah halaman untuk memasukkan 

data-data pribadi admin dalam database admin. tampilan 

pendaftaran dapat diakses melalui link sign up pada halaman 

home. Halaman pendaftaran berisi kumpulan textbox untuk 

mengisi data pribadi. Data yang dimasukkan berupa teks dan 

diisi dengan sebenar-benarnya. Data yang dimasukkan akan 
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tersimpan dalam database admin dengan mengklik button 

create. Dengan mengklik button create maka data admin 

akan terdaftar sebagai administrator sistem dan bersedia 

mengikuti ketentuan sistem yang berlaku. 

 

4.3.4. Tampilan Start/Stop Gateway 

 
Gambar 4.6 Menu Start/Stop Gateway 

 

Jika seorang admin telah melakukan proses 

pendaftaran atau proses login maka akan masuk ke halaman 

sistem utama. Halaman ini berisi button-button yang memicu 

action-action yang dapat dilakukan oleh admin sesuai 

dengan kewenangannya. Pada bagian bawah menu bar 

terdapat tempat yang menampilkan keadaan sesuai button 

yang diklik. Button yang pertama berada si bagian paling kiri 

yaitu button untuk start atau stop gateway. Secara default 

gateway berada pada keadaan closed. Untuk mengaktifkan 
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gateway dapat diklik button start gateway. Gateway 

berfungsi untuk menghubungkan sistem dengan jaringan 

GSM dengan menggunakan hardware modem. 

 

4.3.5. Tampilan Menu Input Data Customer 

 
Gambar 4.7 Menu Input Data Customer 

 

Button kedua adalah button customer yang berada 

pada urutan kedua dari kiri. Ketika button ini diklik maka 

akan tampil halaman customer. Halaman ini berisi tentang 

informasi data customer. Ada tiga button untuk halaman 

customer. Button yang pertama adalah button new yang 

berfungsi untuk memanggil fungsi untuk memasukkan data 

customer yang baru. Button yang kedua adalah button untuk 

melakukan proses editing data customer yang telah tersimpan 

dalam database customer. Button yang terakhir adalah button 
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search yaitu button untuk mencari data customer dengan 

mengetikkan nama customer. 

 

4.3.6. Tampilan Menu Pengelolaan Phonebook 

 
Gambar 4.8 Menu Pengelolaan Phonebook 

 

Menu selanjutnya adalah menu untuk mengelola 

phonebook sistem yang menyimpan informasi contact-

contact customer. Contact ini merupakan tujuan pengiriman 

informasi dari pihak universitas. Menu phonebook ini dibuat 

seperti menu phonebook yang ada pada perangkat telepon 

selular. Menu pengelolaan phonebook akan muncul setelah 

diklik button phonebook yaitu button yang berada pada 

urutan ketiga dari kiri. Menu ini menampilkan informasi 

detail contact dilengkapi empat button. Button yang pertama 

adalah button new untuk memasukkan data contact baru. 

Kemudian ada button edit untuk merubah data contact yang 
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telah tersimpan. Button ketiga adalah button delete yaitu 

button untuk menghapus contact. Dan button terakhir adalah 

button search yaitu button untuk mencari contact dengan 

mengetikkan nama customer. 

 

4.3.7. Tampilan Menu Pengelolaan Grup  

 
Gambar 4.9 Menu Pengelolaan Grup 

 

Menu pengelolaan grup akan tampil setelah diklik 

button grup yaitu button nomor empat dari kiri pada menu 

bar. Grup merupakan pengelompokkan contact berdasarkan 

fakultas dan program studi yang ada di UKSW. Pada menu 

grup ini terdapat empat button yaitu button new untuk 

membuat grup baru, button edit untuk merubah data grup, 

button delete untuk menghapus grup yang dipilih, dan button 

search untuk mencari grup yang ingin dilihat. 
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4.3.8. Tampilan Menu Pengelolaan Profile 

 
Gambar 4.10 Menu Pengelolaan Profile 

 

Menu selanjutnya adalah menu untuk melihat atau 

mengubah informasi tentang profile admin yang sedang 

aktif. Menu ini dapat diakses dengan mengklik button kelima 

dari kiri pada menu bar. Menu ini menampilkan detail 

informasi data diri admin yang aktif. Terdapat tiga button 

yaitu button view yang merupakan tampilan default dari 

menu ini. Kemudian ada button edit untuk mengubah data 

diri admin. button terakhir adalah button untuk mengubah 

password admin yangs sedang aktif. 
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4.3.9. Tampilan Menu Pengiriman SMS 

 
Gambar 4.11 Menu pengiriman SMS 

 

Menu selanjutnya adalah menu untuk mengirim SMS. 

Menu ini diakses dengan mengklik button keenam dari kiri 

pada menu bar. Pada menu ini terdapat beberapa control, 

yang pertama adalah control combobox untuk memilih tipe 

pengiriman SMS. Tipe pengiriman ada dua yaitu pengiriman 

secara broadcast dan pengiriman secara personal. Ketika 

memilih pengiriman secara broadcast maka control 

combobox dibawahnya akan berisi pilihan grup contact, 

sedangkan jika memilih pengiriman secara personal maka 

combobox dibawahnya akan berisi pilihan contact dari 

phonebook. Control selanjutnya adalah beberapa textbox 

yang diisi oleh admin, textbox title diisi informasi pengirim 

SMS, textbox header diisi dengan informasi tujuan penerima 

SMS, textbox content diisi dengan mengambil data dari 
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database mahasiswa yaitu informasi yang apa yang akan 

dikirimkan. Selanjutnya adalah textbox footer yang berfungsi 

untuk memberikan signature atau ucapan yang lain kepada 

penerima SMS. Selain textbox ada pula dua control button 

yaitu button send untuk mengirim pesan, dan button cancel 

untuk membatalkan pembuatan SMS. 

 

4.3.10. Tampilan Menu Pengelolaan Inbox 

 
Gambar 4.12 Menu Pengelolaan Inbox 

 

Menu inbox merupakan menu ke tujuh yang diakses 

dengan mengklik button ketujuh dari kiri pada menu bar. 

Jendela menu pengelol aan inbox berisi tentang pesan-pesan 

yang masuk kedalam sistem. Menu ini mempunyai tiga 

tombol yaitu tombol delete, reply, dan forward. Tombol 

delete berfungsi untuk menghapus pesan yang dipilih. 

Tombol reply merupakan tombol untuk merespon 



���

�

�

�

permintaan informasi melalui SMS personal. Tombol yang 

terakhir adalah tombol forward yang berfungsi untuk 

mengirimkan pesan yang masuk kepada nomor tujuan lain. 

Tombol forward dianjurkan untuk tidak dipakai. 

 

4.3.11. Tampilan Menu Pengelolaan Outbox 

 
Gambar 4.13 Menu Pengelolaan Outbox 

 

Menu selanjutnya adalah menu pengelolaan outbox 

yang diakses dengan mengklik button nomor delapan dari 

kiri pada menu bar. Menu outbox adalah menu untuk 

menampilkan informasi tentang pesan teks yang dikirim. 

Pesan yang dikirim akan masuk ke dalam menu outbox jika 

pesan masih berstatus tunda karena nomor tujuan berada 

pada keadaan off atau tidak aktif. 
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4.3.12. Tampilan Menu Pengelolaan SentItems 

 
Gambar 4.14 Menu Pengelolaan SentItems 

 

Menu sent items merupakan menu yang dapat diakses 

dengan mengklik button disamping kanan button outbox. 

Menu ini menampilkan informasi pesan yang telah terkirim 

dan diterima oleh nomor tujuan. Informasi ditampilkan 

dalam listview yaitu informasi idSent yang berisi nomor 

urutan terkirimnya pesan. Selanjutnya adalah informasi 

statusSMS yaitu informasi keadaan pesan. Selanjutnya adalah 

informasi DestNumber yang berisi informasi nomor tujuan 

pesan. Dan yang terakhir adalah informasi teks yang dikirim. 
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4.3.13. Tampilan Menu About System 

 
Gambar 4.15 Menu About System 

 

Menu about adalah menu yang diakses dengan 

mengklik tombol paling kanan dari menu bar. Di sebelah kiri 

dari menu about adalah button untuk melakukan proses 

logout admin. Ketika tombol logout diklik maka segala 

otoritas admin akan ditutup dan tampilan akan kembali pada 

menu awal yaitu menu home atau login admin. Sedangkan 

untuk menu about berisi tentang informasi sistem informasi 

ini.  
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4.4. Contoh Implementasi Sistem 
SMS Gateway 

 
Gambar 4.16 Tampilan Gateway 

 

SMS Kirim 

 
Gambar 4.17 Contoh SMS Kirim 

 

4.5. Kelebihan dan Kekurangan Sistem 
4.5.1. Kelebihan Sistem SMS Info UKSW 

- Sistem ini bisa menangani dua cara pengiriman SMS, 

yaitu SMS secara personal dan SMS secara broadcast. 
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- Pesan balasan dari sistem diterima dengan cepat, 

apabila tidak ada gangguan jaringan provider SMS. 

- Sistem ini dapat ditempelkan pada sistem informasi 

UKSW yang berbasis web. 

- Data mahasiswa dapat diambil dari database 

mahasiswa pada sistem informasi kemahasiswaan.  

   

4.5.2. Kekurangan Sistem SMS Info UKSW 

- Kecepatan pengiriman SMS tergantung pada provider 

GSM yang digunakan. 

- Akses informasi yang dapat dilakukan oleh customer 

harus sesuai dengan format yang sudah ada. Jika tidak 

maka tidak akan diproses oleh sistem. 

- Belum adanya fasilitas untuk cetak laporan atau report 

dalam bentuk excel atau yang lain. 

 

4.6. Format SMS untuk Akses Informasi 
Sistem informasi berbasis SMS broadcast 

dilaksanakan dua kali yaitu ketika awal semester yaitu 

pengiriman informasi kalender akademik dan informasi 

keuangan. Yang kedua adalah ketika akhir semester yaitu 

informasi hasil perkuliahan. Untuk mengatasi kebutuhan 

customer untuk akses informasi pada waktu tertentu, maka 

dapat digunakan layanan SMS akses informasi. Untuk 

menggunakan layanan ini format SMS yang berfungsi 

adalah : 
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1. Informasi Hasil Studi per Semester 

Ketik KHS<spasi>NIM<spasi>2 digit tahun akademik + 

1digit Semester<spasi>password SIASAT 

Contoh : KHS 312010212 101 12345 

 

Keterangan : 

KHS   : Jenis Informasi Hasil Studi 
312010212  : NIM 
10   : Tahun Akademik 2010/2011 
1    : Semester Gasal 
12345  : password SIASAT 
 

2. Informasi Tagihan Uang Kuliah per Semester 

Ketik TGH <spasi>NIM<spasi>2 digit tahun akademik 

+ 1digit Semester<spasi>password SIASAT  

Contoh : TGH 312010212 101 12345 

 

Keterangan :  

TGH   : Jenis Informasi Tagihan Uang Kuliah  
312010212  : NIM 
10   : Tahun Akademik 2010/2011 
1    : Semester Gasal 
12345   : password SIASAT  
 

3. Informasi Transkrip Nilai 

Ketik TRK <spasi>NIM<spasi>password SIASAT 

Contoh : TRK 312010212 12345 
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Keterangan :  

TRK  : Jenis Informasi Transkrip Nilai  
312010212  : NIM 
12345   : password SIASAT  
 

4. Informasi Jadwal / Kalender Akademik 

Ketik JDW<spasi>NIM<spasi>2 digit tahun akademik + 

1digit Semester<spasi>password SIASAT 

Contoh : JDW 312010212 053 12345 

 

Keterangan :  
JDW   : Jenis Informasi Jadwal Kuliah  
312010212  : NIM 
10   : Tahun Akademik 2010/2011 
1    : Semester Gasal 
12345   : password SIASAT  

 

4.7. Format SMS Informasi Kepada Customer 
Format SMS informasi telah ditentukan oleh sistem, 

admin hanya memasukkan informasi yang akan dikirim saja. 

Format SMS informasi yang dikirim kepada customer 

adalah sebagai berikut: 

Sistem Informasi UKSW Salatiga 
Kpd Yth: Customer UKSW 
Info Keuangan 
Nama : Dee Lestari 
NIM : 682012001 
Smt : I 12/13 
Tagihan tersisa : Rp. 1.250.000,- 
 
_Terimakasih_ 


