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Abstrak

Di era perkembangan layanan telekomunikasi ponsel sekarang ini menuntut para pengembang IT untuk lebih
dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Kebutuhan akan informasi berbasis ponsel serta SMS (Short
Message Service) pada khususnya telah membentuk mind set manusia lebih bergantung kepada IT. Hal
tersebut tentunya membuat para pengembang ponsel beserta beberapa vendor IT kembali bekerja keras untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan. Layanan pesan singkat merupakan salah satu fitur dari GSM
yang dikembangkan dan distandarisasi oleh ETSI (European Telecommunication Standard Institude).
Dengan media SMS, para pengguna dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan dari server,misalnya SMS
service untuk layanan akademik kampus. Fasilitas yang memanfaatkan SMS Gateway ini dapat memudahkan
akses informasi bagi penggunanya. Sistem informasi yang dibangun memiliki berbagam macam fitur sesuai
kebutuhan informasi yang akan diakses oleh penggunanya.

Kata kunci : GSM,SMS Gateway,layanan kampus

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan informasi yang semakin cepat
mendorong terciptanya teknologi informasi yang
tepat dan aktual. Short Message Service (SMS)
adalah layanan yang dipakai dalam sistem
pengiriman dan penerimaan teks antar telepon
selular. Teknologi ini mulai diperkenalkan pada
tahun 1991 di Eropa dan kemudian menjadi
standar bagi komunikasi selular berbasis GSM.

Aplikasi SMS otomatis merupakan sebuah
server yang menyediakan informasi sistem
akademik dalam databasenya yang dapat diakses
menggunakan handphone via SMS. Layanan SMS
telah diimplementasikan dalam berbagai bidang,
salah satunya dalam bidang sistem informasi
akademik. Dengan adanya sistem ini, mahasiswa
dapat menerima berbagai informasi sistem
akademik melalui media SMS. Diharapkan dengan
layanan ini mahasiswa dapat terbantu dalam hal
memperoleh informasi akademik tanpa harus
melakukan akses secara langsung di kampus.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah
bagaimana membangun dan merancang aplikasi
sistem informasi akademik yang dapat diakses
melalui SMS serta menyusun rangkaian kata
tertentu yang dikirimkan oleh mahasiswa untuk
memperoleh informasi melalui layanan SMS ?

1.3 Batasan Masalah

Agar  dalam penelitian ini mencapai sasaran
yang diinginkan dan tidak kompleks permasalahan
yang dibahas, maka permasalahan dibatasi pada :
1. Aplikasi yang akan dibuat berbasis WEB

tentang:KRS,KHS,Kartu UAS,Transkrip
Nilai, Absensi Kuliah untuk dosen,Absensi
Praktikum untuk dosen, Perwalian KRS,Nilai
Mahasiswa.

2. SMS Gateway yang dibuat dapat melayani
informasi tentang : Daftar Layanan
SMS,Nilai, Jadwal Kuliah,Jadwal
Praktikum,IP Baru,IPK Absen Kuliah untuk
Dosen,Absen Praktikum untuk
Dosen,Saran,Pengumuman.

3. User account dalam sistem ini adalah
Mahasiswa, Dosen dan Admin.

4. Perancangan aplikasi tidak membahas
mengenai keamanan data, sosialisasi kata
kunci untuk melakukan permintaan data, dan
kerahasiaan nomor pengirim.

1.4 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk merancang
aplikasi sistem informasi akademik berbasis WEB



Nilam Ramadhani, Rancang Bangun Sistem Akademik…

2-9

dan membangun layanan SMS Gateway daftar,
nilai, jadwal kuliah, jadwal praktikum, IP, IPK,
absensi kuliah, absensi praktikum, saran, dan
pengumuman.

1.5 Manfaat

Penelitian ini bermanfaat untuk memudahkan
dalam pengaksesan data,  mempercepat perolehan
informasi akademik kapan saja dan dimana saja,
dan dapat meningkatkan pelayanan kepada
mahasiswa, dosen dan admin.

1.6  Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa
tahapan sebagai berikut:
1. Studi literatur tentang teknologi SMS, metode

pengiriman SMS dan metode koneksi antara
telepon seluler dan komputer.

2. Menganalisis kebutuhan yang berfokus pada
domain informasi, konsep teknologi yang
akan dipakai untuk membangun rancang
bangun sistem informasi akademik berbasis
SMS Gateway, seperti antar muka, jenis
perangkat lunak yang digunakan, siapa
pemakainya dan apa output-nya.

3. Implementasi dan pengujian.

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem buatan
manusia yang secara umum terdiri atas
sekumpulan komponen berbasis komputer dan
manual yang dibuat untuk menghimpun
menyimpan, dan mengelola data serta
menyediakan informasi keluaran kepada para
pemakai. Sistem informasi juga merupakan
kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak
yang dirancang untuk mentransformasikan data ke
dalam bentuk informasi yang berguna. Sistem
informasi biasanya selalu dijadikan tumpuan untuk
menghasilkan sebuah informasi sebagai
pendukung yang handal yang merupakan bagian
penting dalam sebuah perusahaan, organisasi, dan
badan usaha lainnya.

2.2 Akademik

Kata akademik berasal dari bahasa Yunani
yakni academos yang berarti sebuah taman umum
(plasa) di sebelah barat laut kota Athena. Nama
Academos adalah nama seorang pahlawan yang
terbunuh pada saat perang legendaris Troya. Pada
plasa inilah filosof Socrates berpidato dan
membuka arena perdebatan tentang berbagai hal.
Berdasarkan hal ini, pengertian akademik adalah

keadaan orang-orang bisa menyampaikan dan
menerima gagasan, pemikiran, ilmu pengetahuan,
dan sekaligus dapat mengujinya secara jujur,
terbuka, dan leluasa.

2.3 Telepon Seluler dan GSM

Ponsel merupakan pengembangan dari
teknologi radio yang digabung dengan teknologi
komunikasi telepon. Telepon pertama kali
ditemukan dan diciptakan oleh Alexander  Graham
Bell pada tahun 1876. Sedangkan komunikasi
tanpa kabel (wireless) ditemukan oleh Nikolai
Telsa pada tahun 1880 dan diperkenalkan oleh
Guglielmo Marconi. (Edi, 2005).

GSM (Global System for Mobile
Comunication) adalah sebuah teknologi
komunikasi selular yang bersifat digital. Teknologi
GSM banyak diterapkan pada komunikasi
bergerak, khususnya telepon genggam.

Model Arsitektur GSM secara umum pada
gambar 2.1 yang ditemukan oleh John’s Scourias
adalah proses GSM pada waktu melakukan
panggilan.

Gambar 2.1 Diagram GSM Secara Umum Menurut
John’s Scourias

2.4 SMS (Short Message Service)

Short Message Service atau SMS merupakan
teknologi yang memungkinkan penggunanya
melakukan pengiriman dan penerimaan pesan text
melalui perangkat telepon selular (Bernatchez).

Alur pengiriman SMS pada gambar 2.2 adalah
proses pengiriman SMS dari handphone 1 menuju
handphone 2.
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Gambar 2.2 Alur Pengiriman SMS

Penjelasan:
1. Handphone 1: Mengirim SMS pada

handphone 2.
- MS (Mobile Station): Perangkat keras

(handphone) untuk melalukan SMS.
- ME (Mobile Equipment): Pengirim dan

penerima sinyal.
- SIM (Subscriber Identity Module): Kartu

berisi informasi pelanggan. Contoh:
Nomor Handphone yang tersimpan.

2. BTS (Base Tranceiver Station): Pengirim dan
penerima sinyal.

3. BSC (Base Station Controller): Mengontrol
kerja BTS berada di bawahnya dan sebagai
penghubung BTS MSC.

4. MSC (Mobile Swicthing Center): Interkoneksi
SMS atau melanjutkan pengiriman.

5. SMSC (Short Message Service Center):
Mengecek HLR untuk mengetahui apakah
nomor HP tujuan sedang aktif atau tidak dan
dimanakah handphone tujuan tersebut. Jika
handphone tidak aktif maka SMS disimpan
dulu, jika sudah aktif maka SMS akan dikirim.
- VLR (Visitor Location Register):

Menyimpan informasi area. Contoh
walaupun saat dalam perjalanan nomor
pelanggan dapat diketahui.

- HLR (Home Location Register):
Menyimpan semua data dan informasi
secara permanen pada database. Contoh
menyimpan informasi IMEI, lokasi area,
jenis layanan dll.

- AuC (Authentication Center):
Menyimpan data untuk keabsahaan atau
keamanan.

- EIR (Equipment Identity Registration):
Berisi daftar telepon yang hilang atau
terjadi kesalahan.

6. MSC (Mobile Swicthing Center): Interkoneksi
SMS atau melanjutkan pengiriman.

7. BSC (Base Station Controller): Mengontrol
kerja BTS berada di bawahnya dan sebagai
penghubung BTS MSC.

8. BTS (Base Tranceiver Station): Pengirim dan
penerima sinyal.

9. Handphone 2: Menerima SMS dari
handphone 1.
- MS (Mobile Station): Perangkat keras

(handphone) untuk melalukan SMS.
- ME (Mobile Equipment): Pengirim dan

penerima sinyal.
- SIM (Subscriber Identity Module): Kartu

berisi informasi pelanggan. Contoh:
Nomor handphone yang tersimpan.

2.5 Protokol Data Unit

Protokol Data Unit (PDU) adalah sederetan
bilangan heksadesimal, yang mencerminkan
bahasa input atau output pada ponsel. Artinya data
yang mengalir pada SMS  berbentuk PDU.
Bilangan heksadesimal  adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, A, B, C, D, E, F.

Protocol Data Unit (PDU) adalah paket data
pesan yang dikemas pada SMS, berupa pasangan
karakter yang mencerminkan angka heksadesimal
dari informasi yang ada dalam suatu SMS,
misalnya nomor pengirim, nomor tujuan, waktu
pengiriman dan isi pesan SMS itu sendiri. PDU ini
harus dipahami sebelum mengimplementasikan ke
dalam program di komputer.

2.6 PDU untuk SMS Kirim

Contoh : Mengirim SMS “Halo” ke no.
+62817993453 melalui SMS Center +6281100000
Maka PDUnya adalah:
06 91 261801000001 00 0D 91 26189377707F1 00
00 04 E830FB0D
Beberapa pasangan di atas harus di baca secara
dibalik-balik, misalnya 26 adalah 62, dan
seterusnya.

Gambar 2.3 PDU SMS kirim

2.7 PDU untuk SMS Terima

Contoh: Terima SMS “Halo” dari no.
+628563613478 dengan SMS Center
+6285500000
Maka PDUnya adalah 06 91 2658050000F0 04 0C
91 265836164900 00 00 806020 311331 80 04
E830FB0D
Cara membaca PDU terima SMS seperti gambar
2.4.

1      2 3 4      5     6      7 8 9    10   11            12

06  91 2618010000 01  00  0D  91  2618937707F1  00  00  04  E830FB0D

1     2 3 4    5    6              7 8 9       10          11     12 13        14

06 91 2658050000F0 04 0C 91 265836164900 00 00 806020 311331 80 04 E830FB0D
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Gambar 2.4 PDU SMS terima

Beberapa pasangan di atas harus dibaca secara
dibalik-balik, misalnya 26 adalah 62, dan
seterusnya.

2.8 SMS Gateway

SMS Gateway adalah jenis SMS dua arah.
SMS Gateway digunakan sebagai SMS Center
sebuah organisasi atau perusahaan dalam rangka
meningkatkan kualitas komunikasi antara anggota
komunitas organisasi atau pegawai di dalam
perusahaan.

Dengan adanya SMS Gateway, dapat
mengatur pesan-pesan yang ingin dikirim. Dengan
menggunakan program tambahan yang dapat
dibuat sendiri, pengiriman pesan dapat lebih
fleksibel dalam mengirim berita karena biasanya
pesan yang ingin dikirim berbeda-beda untuk
masing-masing penerimanya.

2.9 Alur Kerja SMS Gateway

Alur kerja pengiriman SMS Gateway seperti
gambar 2.5.

Gambar 2.5 Alur Pengiriman SMS Gateway

Penjelasan no. 1-9 ialah alur pengiriman
SMS. No. 9-10 ialah SMS Gateway. HP 2 ini
sebagai Gateway atau penghubung pada komputer
yang didalamnya berisi web aplikasi untuk
mendapatkan informasi.

Sistem kerja SMS Gateway seperti gambar
2.6.

Gambar 2.6 Sistem kerja SMS Gateway

Penjelasan:

1. HP server sebagai perantara (Gateway):
berfungsi sebagai penerima data via SMS
yang dikirim dari pelanggan.

2. Kabel data: sebagai penghubung antara HP
server dan komputer atau laptop.

3. Komputer sebagai media pertukaran database
GAMMU dan database web.

4. Dari komputer menuju GAMMU
5. - GAMMU: berfungsi mengambil pesan yang

ada di HP server.
- GAMMU: berisi database inbox dan
outbox.

6. Dari database GAMMU menuju ke database
web aplication: kedua database ini saling
berkomunikasi untuk penukaran data.

7. Web Aplication: berisi data-data dan lain-lain.
8. Setelah data berhasil diperoleh maka data

tersebut dikirim ke GAMMU untuk
membalas atau menjawab SMS yang dikirim
tersebut.

9. - GAMMU: berfungsi mengirim balasan
SMS dari web menuju HP server.
- GAMMU: berisi database inbox dan
outbox.

10. Dari GAMMU menuju komputer.
11. Komputer sebagai media pertukaran database

GAMMU dan database web aplication.
12. Kabel data: sebagai penghubung antara HP

server dan komputer atau laptop.
13. Handphone server sebagai perantara

(Gateway): berfungsi sebagai pengirim Data
via SMS yang dikirim untuk pelanggan.

3.1 Analisa Sistem

Tahap pertama yang perlu dan penting
dilakukan untuk menghasilkan Sistem Informasi
yang baik  adalah menganalisa sistem yang sedang
berjalan. Dalam sistem informasi akademik
terdapat tiga komponen yang saling terkait. Ketiga
komponen tersebut adalah pencatatan data
mahasiswa, pengolahan data akademik dan
penyebaran informasi.
a. Pencatatan data Mahasiswa, merupakan

sarana untuk membangun basis data dan
menerbitkan identitas bagi setiap Mahasiswa
yang terdaftar sebagai mahasiswa dengan
mencantumkan Nomor Induk Mahasiswa.

b. Pengolahan data akademik, merupakan tindak
lanjut dari pencatatan data Mahasiswa. Disini
dapat dilakuakan aktifitas yang berhubungan
dengan bagian akademik, mulai dari KRS,
Transkip, Kartu UAS, KHS, Nilai dan
Absensi Dosen, Perwalian KRS.

c. Penyebaran informasi melalui SMS Gateway,
meliputi jalur publikasi yang dilakukan guna
menyampaikan informasi seperti Nilai
Matakuliah, Jadwal Kuliah, Jadwal
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Praktikum, IP Baru, IPK, Absensi dosen,
saran dan pengumuman.

3.2 Perancangan Sistem

Pada perancangan sistem ini dibuatlah konsep
untuk mengolah pesan SMS berupa permintaan
data dari sebuah telepon selular ke sebuah telepon
selular yang terhubung ke sebuah PC, dimana PC
tersebut terdapat basis data informasi akademik
yang akan diakses.

Terlebih dahulu dipersiapkan Handphone
Gateway yang berfungsi untuk menerima dan
mengirim SMS ke HP lainnya. Handphone
Gateway ini bisa berupa handphone yang
terhubung ke Komputer Server melalui port USB.
Handphone Gateway mendudukung perintah  AT-
Command karena inilah nantinya yang akan
berperan dalam komunikasi antara program
dengan handphone Gateway.

Handphone Gateway yang sudah terhubung
dengan PC, kemudian dibuatlah software agar
dapat berkomunikasi dengan menggunakan
GAMMU dan PHP, GAMMU berfungsi membaca
informasi yang terdapat di dalam HP Gateway,
antara lain informasi sinyal, batrey, menerima dan
mengirim SMS. Sedangkan PHP berfungsi untuk
membaca format karakter dari isi pesan yang
diterima sehingga bisa memcocokkan dengan data
di dalam basis data sistem informasi akademik,
kemudian hasilnya dikirim kembali kepada user
atau mahasiswa yang merequest.

Sebagai langkah awal dibuatlah arsitektur
konsep sistem informasi akademik berbasis SMS
Gateway seperti gambar 3.1.

Gambar 3.1 Arsitektur Konsep SIAKAD berbasis
SMS Gateway

3.3 Perancangan Sistem Pangkalan Data

Perancangan sistem pangkalan data
dimaksudkan untuk mempermudah  hubungan-
hubungan antara tabel satu dengan tabel lainnya
pada database. Pangkalan data mempunyai fungsi
untuk memferivikasi, mencatat, menyimpan dan
menampilkan hasil.

Secara umum konsep rancangan pangkalan
data sistem informasi akademik berbasis WEB
dengan SMS Gateway terdiri dari menu utama,

data akademik, data transaksi, data situs, SMS
Gateway.

Gambar 3.2 Pangkalan Data SIAKAD dengan
SMS Gateway

4.1 Pengujian Sistem

Untuk mengetahui apakah setting Handphone
dan GAMMU telah benar ketik perintah dibawah
ini pada CMD:
GAMMU--idenfity = Identifikasi hardware
handphone. contohnya: Nomor IMEY, TYPE HP,
Produk ID, dan lain-lain.

GAMMU--SMSd MYSQL SMSdrc =
Mengaktifkan servis SMS di windows untuk
menyalin inbox di handphone dan
memindahkannya ke database MYSQL.

Untuk menjalankan GAMMU dapat
dijalankan seperti gambar 4.1.

Gambar 4.1 CMD pada GAMMU

4.2 Pengujian Aplikasi

Setelah persiapan teknis dilakukan, maka
pengujian layanan SMS dapat dilakukan yaitu
dengan cara mengetik http://localhost/ pada
browser Mozilla. Home Admin adalah  tampilan
untuk menu admin, yang terdiri dari menu utama,
data akademik, transaksi, data situs, dan SMS
Gateway yang bisa dikonfigurasi ulang, seperti
gambar 4.2.

SMS Gateway

Home

Ubah Password

Ubah foto

Data Situs

Sistem Informasi Akademik

Berbasis Web dengan SMS Gateway

Set Semester

Data Perguruan
Tinggi

Data Fakultas

Data Program
Studi

Matakuliah

Matakuliah
Pemasaran

Data Ruang

Data Dosen

Data Mahasiswa

Jadwal Kuliah

Data TransaksiMenu Utama Data Akademik

Jadwal Praktikum

Cetak KRS

Cetak KHS

Cetak Kartu UAS

Cetak Transkrip

Atur Tampilan

Atur Admin

Atur IP

Pencatatan Error

Atur Layanan

Kotak Masuk SMS

Kotak KeluarSMS

Kirim
Pengumuman

Atur Masa KRS

Keluar

Absen Dosen
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Gambar 4.2 Home admin

Adapun terdapat menu untuk pengaturan
Layanan SMS seperti pada gambar 4.42 yang
fungsinya untuk mengatur layanan SMS Gateway
seperti aktifkan layanan, ubah nomor layanan
pusat.

Gambar 4.3 Menu pengaturan layanan SMS

Setiap ada pesan masuk, maka pesan itu
disimpan dalam inbox seperti pada gambar
dibawah :

Gambar 4.4 Kotak masuk pesan

4.2.1 Pengujian Layanan SMS

Pengujian ini dilakukan pada sisi pengguna
layanan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui
fungsionalitas dari layanan akademik ini pada sisi
pengguna.

Misalnya pada menu “Daftar Layanan SMS”
seperti gambar 4.5 dibawah ini.

a.Request daftar b. Respon daftar

Untuk contoh request dan respon dari layanan
SMS Gateway yang lainnya, misalnya pada
gambar 4.6 dibawah ini.

a.Request Nilai b. Respon Nilai

5.  Kesimpulan

Dari hasil uji coba dan evaluasi perangkat
lunak yang telah dilakukan, didapatkan beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
1. Sistem informasi akademik berbasis WEB

dengan SMS Gateway dapat digunakan oleh
mahasiswa dan dosen untuk melihat nilai,
jadwal kuliah, jadwal praktikum, IP, IPK,
absen kuliah, dan absen praktikum.

2. Sedangkan pada aplikasi akademik untuk
mahasiswa dan dosen dapat melakukan KRS,
perwalian KRS, isi nilai, isi absen dosen secara
SMS dan online.
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