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1. Pendahuluan

Kondisi geografis pulau Lembata yang merupakan daerah perbukitan menjadi
alasan kuat untuk terealisasinya sistem SMS Gateway. Dengan kondisi geografis
seperti itu, jarak yang dibutuhkan untuk melapor sebuah pelanggaran ketertiban
umum ke POLSEK setempat yang dapat mencapai waktu dua jam oleh masyarakat
sebagai pelapor kurang dirasa efektif dan efisien. Untuk itu, POLRES (Kepolisian
Resort) Lembata dapat menggunakan teknologi SMS Gateway untuk digunakan
sebagai sarana atau alat bantu dalam pelaporan dan penanganan pelanggaran
ketertiban umum di wilayah hukum dari POLRES Lembata sendiri. SMS Gateway
sendiri merupakan salah satu teknologi yang menjadi tren saat ini. Teknologi ini
memungkinkan sistem komputer menjadi penghubung data SMS, baik data yang
masuk maupun data yang keluar. Teknologi ini mempunyai beberapa keuntungan,
salah satunya yaitu dapat menyimpan data dalam jumlah yang banyak karena
menggunakan hardisk server sebagai sebuah media penyimpanan. Selain itu,
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teknologi ini mampu berintegrasi dengan internet terutama web. Dengan keunggulan
yang ditawarkan oleh teknologi ini, tidak menutup kemungkinan kepada banyak
institusi pemerintahan untuk menggunakan teknologi ini, tidak terkecuali institusi
kepolisian atau POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) dalam hal ini khususnya
POLRES (Kepolisian Resort) Lembata. Hal ini dimungkinkan mengingat hampir
setiap orang sudah memiliki handphone yang menjadi perangkat penting dalam
sistem SMS Gateway, selain itu juga ketersediaan BTS yang mampu mencapai
setiap lokasi di daerah daerah Lembata menjadi faktor pendukung yang sangat ideal.
Untuk itu, dengan adanya sistem SMS Gateway diharapkan agar dapat cukup
sebagai alat bantu dalam kegiatan pelaporan yang dimaksud. Dengan melihat
kebutuhan dan peran dari institusi kepolisian terutama POLRES Lembata maka
teknologi ini dirasa akan cukup membantu.  Teknologi ini diharapkan mampu
membantu mempercepat  pelaporan dan penanganan pelanggaran ketertiban umum
yang terjadi dalam wilayah hukum POLRES Lembata.

2. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai implementasi SMS Gateway telah cukup banyak
dilakukan. Menurut Witanto (2012) [1], aplikasi Quickrespond berbasis web hasil
penelitian tersebut berfungsi untuk memberikan kemudahan pelayanan dan informasi
oleh Polres Purbalingga Jawa Tengah kepada masyarakat sekitar. Pelapor dalam
aplikasinya merupakan masyarakat yang akan memberikan pengaduan melalui fasilitas
SMS, kemudian akan mendapatkan balasan SMS dari layanan Quickrespond.
Selanjutnya, petugas yang mendapatkan informasi berupa SMS dari aplikasi akan
meneruskan ke bagian RESKRIM agar ditindaklanjuti. Penelitian yang lain adalah
Fitriati (2009) [2]. Pada penelitian ini, SMS Gateway diimplementasikan untuk
layanan data jadwal pelajaran, data nilai semester, data absensi, serta pengiriman
pengumuman dan penerimaan saran. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa
pemrograman PHP 4.3.2, menggunakan MySQL 5.0.51b sebagai server basisdata,
dan Apache2 sebagai server web. Teknologi yang digunakan sebagai SMS Gate-
way adalah handphone Nokia 3310 dan perangkat lunak Gammu sebagai
penghubung antara sistem web dan handphone. Berdasarkan kedua penelitian
tersebut, disimpulkan SMS Gateway dapat berfungsi untuk mempercepat proses
yang sebelumnya dilakukan secara manual, misalnya perhitungan suara pada
penelitian pertama, dan informasi data akademik pada penelitian kedua. Berdasarkan
hal ini maka dikembangkan sistem pelaporan pelanggaran ketertiban umum dengan
memanfaatkan teknologi SMS Gateway. Perangkat lunak Gammu yang terbukti
berhasil pada penelitian kedua, digunakan kembali pada pengembangan sistem pada
penelitian ini. Fasilitas untuk pengaturan data-data pada sistem dibangun dengan
menggunakan teknologi web server Apache 2.2.21, PHP 5.3.10 sebagai server
side scripting, MySQL 5.5.20 database server dan Gammu-1.32.0. Perangkat
lunak yang digunakan untuk mengolah data SMS, dibangun dengan menggunakan
teknologi Java (jdk 1.7). Semua perangkat lunak yang telah didefinisikan merupakan
perangkat lunak opensource dan tidak berbayar. Perangkat keras yang digunakan
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adalah modem GSM untuk layanan SMS.
Ten-codes atau ten signals adalah kode sandi yang digunakan untuk

menggantikan common phrases dalam komunikasi suara, terutama lewat radio.
Kode ini ditulis pada tahun 1937 dan dikembangkan pada 1974 oleh Association
of Public Safety Communication Officials (APCO) untuk mempersingkat dan
menyeragamkan pesan. Kode ini pada umumnya digunakan oleh aparat penegak
hukum. Beberapa contoh dari ten-code [3] adalah (a). 10-31 berarti crime in
progress; (b). 10-32 berarti man with gun; (c). 10-33 berarti emergency; (d). 10-
34 berarti riot; (e). 10-70 berarti fire; (f). 10-89 berarti bomb threat

Banyak kode yang telah ditambahkan oleh perorangan atau lembaga setempat,
sehingga pada saat ini tidak ada standar untuk kode sandi ini. Kepolisian Republik
Indonesia menggunakan bahasa sandi komunikasi yang biasa disebut kode udara
polisi yang merupakan pengembangan dan modifikasi dari ten-code. Beberapa
contohnya adalah (a). 10-42 berarti ada kecelakaan di …; (b). 10-43 berarti
kemacetan lalu lintas di …; (c). 10-70 berarti Kebakaran di … ; (d). 6-1 berarti
terjadi perampokan; (e). 6-2 berarti terjadi pencurian; (f). 6-3 berarti terjadi
penganiayaan; (g). 6-5 berarti terjadi kebakaran; (h). 6-7 berarti terjadi demonstrasi.

Istilah Gateway bila dilihat arti secara kamus Inggris-Indonesia adalah pintu
gerbang. Namun pada dunia komputer, Gateway bisa diartikan sebagai jembatan
penghubung antar satu sistem dengan sistem yang lain yang berbeda, sehingga dapat
terjadi pertukaran data antar sistem tersebut. Dengan demikian SMS Gateway
dapat di artikan sebagai penghubung untuk lalu lintas data SMS, baik yang dikirimkan
maupun yang diterima. Data SMS (Short Messaging Services) yang kita kirim
atau yang kita terima sebenarnya memiliki format tersendiri untuk dapat diterjemahkan
oleh sebuah mobile phone. Format atau mode yang dipakai untuk mengirim dan
menerima SMS ada dua yaitu Text Mode dan PDU (Protocol Data Unit) Mode.
Akan tetapi, sistem text mode tidak didukung oleh semua operator GSM maupun
terminal. Text Mode merupakan cara termudah untuk mengirim pesan. Pada text
mode pesan yang kita kirim tidak dilakukan konversi. teks yang dikirim tetap dalam
bentuk aslinya dengan panjang mencapai 160 (7 bit default alphabet) atau 140 (8
bit) karakter. Text Mode adalah hasil encode yang direpresentasikan dalam format
PDU. Kelemahannya tidak dapat menyisipkan gambar dan nada dering ke dalam
pesan yang akan dikirim serta terbatasnya tipe encoding. PDU (Protocol Data
Unit) Mode adalah format message dalam heksadesimal octet dan semi-desimal
octet dengan panjang mencapai 160 (7 bit default alphabet) atau 140 (8 bit) karakter.
Kelebihan menggunakan mode PDU adalah kita dapat melakukan encoding sendiri
yang tentunya harus pula didukung oleh perangkat keras dan operator GSM,
melakukan kompresi data, menambahkan nada dering dan gambar pada pesan yang
dikirim. Beberapa tipe encoding yang umum digunakan adalah “PCCP437”,
“PCDN”, “8859-1”, “IRA” dan “GSM”. Dengan adanya SMSC ini dapat
mengetahui status dari pesan SMS yang telah dikirim, apakah telah sampai atau
gagal diterima oleh handphone tujuan. Apabila handphone tujuan dalam keadaan
aktif dan dapat menerima pesan SMS yang dikirim, maka akan dikirim kembali
pesan konfirmasi ke SMSC yang menyatakan bahwa pesan telah diterima.
Selanjutnya, SMSC mengirimkannya kembali status tersebut kepada si pengirim.
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Jika handphone dalam keadaan mati, pesan yang dikirimkan akan disimpan pada
SMSC sampai period-validity terpenuhi.Saat ini banyak vendor telekomunikasi
menawarkan perangkat lunak bantu untuk melakukan koneksi ke SMSC, dari yang
bersifat freeware, open source sampai dengan yang komersial. Pemilihan koneksi
ke SMSC biasanya disesuaikan dengan jumlah pesan SMS yang akan dikirim[4].

Gammu adalah nama dari sebuah project yang ditujukan untuk membangun
aplikasi, script dan driver yang dapat digunakan untuk semua fungsi yang
memungkinkan pada telephone seluler atau alat sejenisnya. Sekarang gammu telah
menyediakan codebase yang stabil dan mapan untuk berbagai macam model
telephone yang tersedia di pasaran dibandingkan dengan project sejenis. Gammu
merupakan salah satu tool untuk mengembangkan aplikasi sms gateway yang cukup
mudah dalam mengimplementasikan dan gratis sehingga menjamin kebebasan
menggunakan tool ini tanpa harus takut dengan masalah legalitas dan biaya yang
mahal yang harus dikeluarkan. Gammu mendukung berbagai macam model telephone
seluler dengan berbagai jenis koneksi dan type. Kelebihan ammu dari tool SMS
gateway yang lain adalah gammu dapat dijalankan di windows maupun di linux,
banyak device yang kompatibel dengan gammu, gammu menggunakan basis data
Mysql, baik kabel USB maupun serial, semua kompatibel di gammu[5].

Website merupakan kumpulan halaman-halaman yang berisi informasi yang
disimpan di internet yang bisa diakses atau dilihat melalui jaringan internet pada
perangkat-perangkat yang bisa mengakses internet itu sendiri seperti komputer, HP
dan sebagainya. Website mempunyai fungsi yang bermacam-macam, tergantung dari
tujuan dan jenis website yang dibangun, tetapi secara garis besar, website memiliki
fungsi antara lain media promosi, media pemasaran, media informasi, media pendidikan
dan media komunikasi [6].

3. Metode Penelitian

Metode perancangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah prototype
model, adalah metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan adanya
interaksi antara pengembang sistem dengan pengguna sistem, sehingga dapat
mengatasi ketidakserasian antara pengembang dan pengguna. Bagan mengenai
prototype model dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Bagan Prototype Model[7]
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Tahapan dalam Prototype Model adalah sebagai berikut:
1. Listen to Customer. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap permasalahan

yang ada, yaitu mendapatkan data dan literatur yang terkait yaitu SMS gateway
dan kode sandi ten code. Pada tahap ini, customer yang dimaksud adalah
anggota POLRES Lembata maupun anggota POLSEK setempat yang akan
menggunakan sistem yang dirancang. Pada tahap ini juga dilakukan wawancara
dengan KAPOLRES Lembata agar membuat sistem yang sesuai dengan keinginan
customer.

2. Build adalah membangun sistem berdasarkan perancangan yang dibuat
menggunakan Unified Modeling Language (UML). Dalam tahap ini, sistem
dirancang menggunakan UML untuk selanjutnya sistem dibuat menggunakan
bahasa pemrograman PHP yang diintegrasikan dengan penggunaan basis data
MySQL.

3. Costumer Tes. Pada Tahap ini dilakukan pengujian sistem yang dilakukan dengan
dua cara, yaitu blackbox testing dan uji responden. Uji responden dilakukan
terhadap 27 orang yang telah mencoba sistem.

Pada tahap analisis kebutuhan dan pendefinisian digunakan untuk mengetahui
kebutuhan sistem agar mampu bekerja dengan baik dan optimal, sehingga terhindar
dari terjadinya kesalahan dalam perancangan dan kerusakan pada program.
Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah
menggunakan Apache 2.2.21 (Web Server), PHP 5.3.10, MySQL 5.5.20 (Basis
Data Server) dan Gammu-1.32.0 (SMS Gateway). Menggunakan Integrated
Development Environment yakni NetBeans IDE dan Adobe Dreamweaver. Data
yang digunakan sebagai input pada sistem ini adalah SMS yang dikirimkan oleh
pelapor. Perancangan sistem penanggulangan pelanggaran ketertiban umum dibuat
rancangan mengenai alur kerja sistem dan juga rancangan aktor-aktor serta proses-
proses yang berinteraksi pada sistem tersebut dengan menggunakan Flowchart
dan Unified Modelling Language (UML) antara lain use case diagram, activity
diagram, sequence diagram, dan class diagram.

Pada Gambar 2 dijelaskan bahwa ada tiga jenis SMS yang diproses oleh
sistem, yaitu request, respon, dan laporan akhir. Request SMS ditandai dengan
kata “request” pada awal SMS, kemudian diikuti dengan kejadian dan alamat
kejadian pelanggaran. Formatnya adalah:

request#nama kejadian#alamat

Untuk SMS jenis respon, ditandai dengan kata “respon” pada awal sms,
kemudian diikuti dengan kode request yang sedang direspon, dan status kode sta-
tus respon. Formatnya adalah sebagai berikut:

respon#kode request#kode status

Untuk SMS jenis laporan akhir, ditandai dengan kata “lapor” pada awal SMS,
kemudian diikuti dengan kode request dari kejadian perkara yang dilaporkan, dan
isi dari laporan penanganan. Formatnya sebagai berikut:
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lapor#kode request#isi laporan

Gambar 2 Mekanisme Sistem SMS

Dalam sistem penanggulangan pelanggaran ketertiban umum juga dibuat sistem
evaluasi kinerja yang berfungsi untuk menilai kinerja petugas POLRES Lembata
dengan cara menghitung waktu seberapa cepat sebuah kasus dapat ditangani oleh
POLRES. Sistem evaluasi kinerja ini juga bertujuan agar dapat mengukur kelayakan
dari sistem penanggulangan pelanggaran ketertiban umum. Untuk lebih jelas dapat
dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Mekanisme Sistem Evaluasi Kinerja
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Gambar 4 Use Case Diagram Sistem

Use case diagram merupakan visualisasi yang menggambarkan hubungan
antara aktor dan sistem. Pada Gambar 4, dapat dilihat bahwa sistem memiliki empat
aktor yaitu pelapor, penerima, admin dan master admin. Pelapor merupakan tokoh
masyarakat yang dipercaya atau anggota POLRES yang ditentukan oleh POLRES
berperan memberikan input kepada sistem yaitu SMS Request. Penerima yang
merupakan anggota POLRES maupun POLSEK setempat berperan untuk
mengirimkan SMS respon dan laporan akhir ke server. Admin memiliki peran dalam
mengatur data yang tersimpan pada sistem yaitu data request, respon, laporan akhir,
broadcast, penerima dan pelapor serta dapat melihat evaluasi kinerja. Master Admin
berperan untuk mengatur data master pada basis data yaitu satuan kerja dan
POLSEK.

Gambar 5 Activity Diagram Pengolahan SMS
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Gambar 6 Activity Diagram Administrator

Pada Gambar 5 menjelaskan kalau pelapor mengirimkan SMS request,
kemudian disimpan oleh server untuk selanjutnya server meneruskan SMS request
ke petugas penerima. Petugas penerima membalas dengan SMS respon. Jika perkara
berhasil diselesaikan maka petugas dapat mengirimkan SMS laporan akhir. Pada
Gambar 6, admin dapat mengakses menu apa saja. Pada halaman request, respon,
Laporan akhir terdapat fasilitas untuk menghapus data. Pada halaman penerima,
pelapor dan broadcast terdapat fasilitas untuk menghapus, menambah dan mengubah
data.

Gambar 7 Sequence Diagram Pengolahan SMS

Pada Gambar 7 dijelaskan bagaimana bagian-bagian pada sistem berinteraksi
untuk mengolah data SMS. SMS yang dikirim oleh Pelapor diterima oleh SMS
Gateway, kemudian disimpan pada tabel inbox. SMS Parser membaca SMS pada
tabel inbox dengan kriteria yaitu record SMS yang belum terproses, ditandai dengan
field processed bernilai false. SMS parser melakukan validasi nomor pelapor dan
isi SMS. Proses pengolahan SMS telah dijelaskan pada Gambar 2.
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Gambar 8 Sequence Diagram Administrator

 Gambar 8, dijelaskan bahwa SMS yang dikirim oleh pelapor diterima oleh
SMS Gateway, kemudian disimpan pada tabel inbox. SMS Parser membaca SMS
pada tabel inbox dengan kriteria yaitu record SMS yang belum diproses, ditandai
dengan field processed bernilai false. SMS Parser melakukan validasi nomor
Pelapor dan isi SMS. Proses ini dilakukan untuk tiap SMS request, respon dan
laporan akhir.

Gambar 9 Class Diagram
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Class diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan struktur kelas-
kelas dan hubungannya, pada suatu sistem. Pada setiap objek dari class request,
terdapat satu objek dari class pelapor, dihubungkan dengan attribute pelapor. Pada
setiap objek dari class respon dan laporan akhir terdapat satu objek dari class
penerima, dihubungkan dengan attribute pelapor pada class respon, dan petugas
pada class laporan akhir. Class SMS ParserController berperan untuk mengolah
SMS yang masuk menjadi object respon, request dan laporanAkhir. Class SMS
ParserController juga berperan untuk mengirimkan SMS kepada penerima.

4. Hasil dan Pembahasan

Implementasi SMS Gateway pada Aplikasi Penanggulangan Pelanggaran
Ketertiban Umum Berbasis Web dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10 Struktur Sistem

Berdasarkan Gambar 10, GSM Modem berfungsi sebagai penerima SMS.
Sebuah piranti untuk dapat membaca pesan yang diterima, digunakan perangkat
lunak Gammu. Oleh Gammu, pesan yang diterima, disimpan dalam tabel inbox.

Gambar 11 Aplikasi SMS Parser
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SMS yang masuk, disimpan pada tabel inbox, kemudian oleh aplikasi SMS
Parser (Gambar 10) dilakukan proses validasi pelapor dan meneruskan SMS ke
penerima. SMS Parser juga memisahkan jenis SMS sesuai dengan format yang
telah ditentukan. Kemudian setelah itu sms yang masuk disimpan ke web server
dan nantinya akan diakses menggunakan browser HTTP.

Gambar 12 Halaman Login Admin

Pada halaman login admin, user dapat melakukan login dengan memasukan
username dan password yang telah ditentukan sebelumnya. Login ini dapat dilakukan
sebagi operator pengatur sistem SMS Gateway maupun sebagai admin yang dapat
mengatur data untuk data POLSEK dan satuan kerja. Pada halaman request,
operator dapat melihat daftar SMS laporan gangguan ketertiban umum yang masuk
dari pelapor yang telah ditentukan sebelumnya.

Gambar 13 Halaman Request

Kode Program 1, digunakan untuk memproses SMS request. Pada baris
tiga sampai baris 19, request kejadian diubah menjadi sandi. Kemudian pada baris
21 sampai baris 27, data SMS disimpan sebagai data request di basis data. Pada
baris 30-34 dilakukan pengiriman ke semua petugas penerima. Pada baris 35 dikirim
SMS balasan ke pengirim.

Kode Program 1 Proses Mengolah SMS Request dan Mengirim Balik

1. private static void prosesRequest(InboxMessage m,
String[] splited) {
2. if (splited.length >= 3) {
3. Sandi daSandi = new Sandi();
4. Penerima daPenerima = new Penerima();
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5. String kejadian = splited[1];
6. String alamat = splited[2];
7. List<Sandi> sandis =
daSandi.SearchByKejadian(kejadian);
8. String balasan = “”;
9. String kasus;
10. if (sandis.size() > 0) {
11. Sandi sandi = sandis.get(0);
12. balasan = “Request Diterima. Diteruskan dgn Kode “
13. + sandi.getKodeSandi();
14. kasus = sandi.getKodeSandi();
15. } else {
16. balasan = “Kejadian tdk terdaftar”;
17. kasus = kejadian;
18. }
19. Request request = new Request();
20. request.setWaktu(m.getReceivingDateTime());
21.
request.setWaktuProcess(Calendar.getInstance().getTime());
22. request.setKasus(kasus);
23. request.setLokasiKejadian(alamat);
24. request.setPengirim(m.getSenderNumber());
25. int id = Request.Insert(request);
26. List<Penerima> penerimas = daPenerima.selectAll();
27. for (Penerima p : penerimas) {
28. writeOutbox(p.getPhoneNumber(),
29. kasus + “ “ + alamat + “ [Kode Request:” + id + “
]”);
30. }
31. writeOutbox(m.getSenderNumber(), balasan);
32. } else {
33. writeOutbox(m.getSenderNumber(),
34. “Format Tidak Sesuai”);
35. }
      }

Pada halaman respon, operator dapat melihat data atau daftar kasus yang
telah yang telah direspon oleh petugas. Apabila terdapat kasus yang belum direspon
oleh petugas, maka data tersebut tidak akan muncul pada halaman respon.

Gambar 14 Halaman Respon

Kode Program 2, digunakan untuk memproses sms respon. Pada baris tiga
sampai baris empat dipisahkan antara kode request dan kode sandi yang merupakan
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respon. Pada baris lima sampai baris 11, data SMS disimpan sebagai data respon
pada basis data.

Kode Program 2 Proses Mengolah SMS Respon

1. private static void prosesRespon(InboxMessage m,
String[] splited) {
2. if (splited.length >= 3) {
3. String kodeRequest = splited[1];
4. String sandi = splited[2];
5. Respon r = new Respon();
6. r.setKodeRequest(Integer.parseInt(kodeRequest));
7. r.setPetugas(m.getSenderNumber());
8. r.setStatusKirim(“terkirim”);
9. r.setStatusRespon(sandi);
10. r.setWaktu(Calendar.getInstance().getTime());
11. Respon.Insert(r);
      }

Gambar 15 Halaman Laporan Akhir

Pada halaman Laporan Akhir, operator dapat melihat daftar laporan akhir
dari kasus yang sudah ditangani oleh petugas. SMS laporan akhir dilakukan oleh
petugas pada POLSEK yang menangani kasus tersebut.

Kode Program 3 Proses Mengolah SMS Laporan Akhir

1. private static void prosesLaporanAkhir(InboxMessage m,
String[] splited) {

2. if (splited.length >= 3) {
3. String kodeRequest = splited[1];
4. String isiLaporan = splited[2];
5. LaporanAkhir la = new LaporanAkhir();
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6. la.setKodeRequest(Integer.parseInt(kodeRequest));
7. la.setKodeRespon(0);
8. la.setLaporan(isiLaporan);
9. la.setPetugas(m.getSenderNumber());
10. la.setWaktu(Calendar.getInstance().getTime());
11. LaporanAkhir.Insert(la);
12. }
     }

Kode Program 3, digunakan untuk memproses SMS laporan akhir. Pada
baris tiga sampai baris empat dipisahkan antara kode request dan isi dari laporan
yang dikirimkan. Pada baris tujuh sampai baris 13, data SMS disimpan sebagai
data laporan akhir pada basis data.

Gambar 16 Halaman Broadcast

Pada halaman broadcast, operator dapat melihat daftar dari pihak-pihak yang
telah dipilih untuk mendapatkan SMS broadcast yang dapat merupakan komando
dari atasan. Dalam halaman ini pula, operator dapat menuliskan isi dan mengirim
SMS broadcast tersebut pada textbox yang telah disediakan.

Kode Program 4  Mengirim SMS Broadcast

1. if(isset($_REQUEST[“submitbroadcast”])){
2. if(isset($_REQUEST[“kirim”])
a. && count($_REQUEST[“kirim”]) > 0){
3. $kirim = $_REQUEST[“kirim”];
4. $broadcastSMS = $_REQUEST[“sms”];
5. foreach($kirim as $k){
6. Outbox::Send($k, $broadcastSMS);
7. }
8. $resultMessage = “Pesan Dikirim ke “
a. .count($kirim).” Penerima”;
9. }else{
10. $resultMessage = “Pesan TIDAK dikirim.
a. Tidak ada Penerima yang dipilih.”;
11. }
     }

Penerapan Teknologi SMS Gateway (Johannis, dkk)
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Kode Program 4 berfungi untuk mengirim SMS broadcast. Isi SMS yang
dimasukkan oleh pengguna, diambil dengan menggunakan variabel $_REQUEST
(baris empat). Kemudian isi SMS tersebut dikirimkan ke semua penerima yang
dipilih oleh pengguna (baris enam sampai baris delapan). Jika tidak ada penerima
yang dipilih, maka pesan kesalahan akan ditampilkan (baris 12 sampai baris 13).
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah fitur SMS dapat bekerja sesuai
dengan yang telah dirancang. Pengujian dilakukan dengan cara mengirim SMS dalam
berbagai isi dan format karakter. Nomor yang digunakan untuk mengirim adalah
nomor yang telah terdaftar sebagai pelapor.

Tabel 1 Hasil Pengujian Fungsional

No. Isi SMS Sandi yang 
tersimpan di 
database 

Hasil Kesimpulan 

1. Request#demo#Jl. Diponegoro 6-7 demo 6-7 Jl. 
Diponegoro 

Sukses 

2. Request#DeMO#Jl. Diponegoro 6-7 demo 6-7 Jl. 
Diponegoro 

Sukses. Proses 
pencarian 
kejadian 
bersifat 
incase-
sensitive. 

3. Request#demo#jalan#diponegoro 6-7 demo 6-7 jalan Gagal. 
Karakter 
pemisah 
muncul 3 kali. 

4. Request#rampok#Jl. Diponegoro 
109 

6-1 
perampokan 

6-2 Jl. 
Diponegoro 
109 

Sukses. Proses 
pencarian 
kejadian 
menggunakan 
perintah SQL 
LIKE.  

 

Uji responden dilakukan agar sistem penanggulangan pelanggaran ketertiban
umum dapat dikatakan sudah tepat atau layak digunakan di POLRES Lembata.

Tabel 2 Uji Responden Tampilan Sistem

Halaman Tampilan 
Sistem 

Jawaban Responden (%) 
Total 

STS TS TT S SS 
Login  100 % 100 % 
Broadcast 100 % 100 % 
Pelapor 100 % 100 % 
Penerima 100 % 100 % 
Request 100 % 100 % 
Respon 100 % 100 % 
Laporan Akhir 100 % 100 % 
 

Uji Responden untuk format SMS (bagi pengguna teknologoi SMS
Gateway)Uji responden untuk tampilan sistem dilakukan kepada dua orang yang
bertugas sebagai admin dan uji responden untuk format sms dilakukan kepada 25
orang yang menjadi pelapor dan penerima dari sistem SMS gateway. Dari hasil uji
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responden pada Tabel 2 dan Tabel 3 maka dapat dilihat bahwa, responden atau
pengguna sistem merasa kegunaan sistem ini cukup membantu dalam penanggulangan
pelanggaran ketertiban umum yang terjadi dalam wilayah hukum POLRES Lembata.

Tabel 3 Tabel uji Responden untuk Format SMS

Format SMS 
Gateway 

Jawaban Responden (%) 
Total STS TS T T S SS 

Request    88 % 12% 100 % 
Respon    92% 8% 100 % 

Laporan Akhir    92% 8% 100% 
 

Keterangan tabel :
STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
TT : Tidak Tahu
S : Setuju
SS : Sangat Setuju

5. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian yang ini yakni Sistem
penanggulangan pelanggaran ketertiban umum berbasis SMS gateway yang telah
terimplementasikan dengan teknologi gammu telah menjadi solusi untuk menjawab
permasalahan pelanggaran ketertiban umum bagi POLRES Lembata . Pemanfaatan
sistem dapat  mengefektifkan waktu pelaporan dan penanganan pelanggaran
ketertiban umum di POLRES Lembata serta dapat menjadi media evaluasi kinerja
POLRES itu sendiri. Selain itu, pengimplementasian bahasa pemrograman PHP,
MySQL dan teknologi lainnya dalam penerapan sistem SMS gateway ini membuat
sistem ini dapat digunakan dengan baik oleh pihak POLRES Lembata. Uji coba
sistem yang dibuat menggunakan modem yang terkoneksi dengan internet.
Diharapkan pengembangan sistem berikutnya menggunakan kebutuhan software
yang lebih up to date dan menggunakan spesifikasi yang ringan sehingga tidak
memberatkan kinerja komputer. Selain itu,  POLRES Lembata diharapkan sudah
memiliki nomor layanan khusus yang disediakan untuk POLRI. Dengan demikian
sistem ini dianggap sudah layak untuk diterapkan pada POLRES Lembata itu sendiri.
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