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ABSTRACT
Digital information system based on this period is something who can not be separated and it is a major
requirement for any individual or organization. Police Department as the organization, has need a system of
information dissemination as an internal communication tool specialized police useful for disseminating
information from the central command to each member of the police force in an area. During this time, the need
for dissemination of information to the leaders of each member found to be effective and responsive, due to the
absence of adequate media. To Realizing that things, need a device that can be used by all the police members.
One medium that can be used is a mobile phone by utilizing short message or SMS (Short Message Service). SMS
was chosen because it is a definite standard communication features available on any mobile phone, relatively low
cost, and ease of operation compared to other features.
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ABSTRAK
Sistem informasi berbasis digital pada masa ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dan sudah menjadi
kebutuhan utama bagi tiap-tiap individu atau organisasi. Kepolisian dalam hal ini sebagai organisasi sangat
memerlukan suatu sistem penyebaran informasi sebagai alat komunikasi khusus internal kepolisian yang berguna
untuk menyebarkan informasi dari pusat markas komando kepada masing-masing anggota kepolisian di suatu
daerah. Selama ini, kebutuhan penyebaran informasi dari pimpinan kepada tiap-tiap anggota dirasa tidak efektif dan
cepat tanggap, sebagai akibat tidak adanya media yang memadai. Mewujudkan hal-hal tersebut di atas, dibutuhkan
sebuah perangkat yang dapat digunakan oleh seluruh anggota kepolisian. Salah satu media yang dapat digunakan
adalah telepon genggam dengan memanfaatkan teknologi pesan singkat atau SMS (Short Message Service). SMS
dipilih karena merupakan fitur komunikasi standar yang pasti tersedia pada setiap telepon genggam, biaya relatif
murah, dan juga kemudahan pengoperasiannya dibanding fitur-fitur lain.
Kata Kunci : Sistem Informasi, Kepolisian, SMS.
I.

Pendahuluan
Sistem informasi berbasis digital pada masa ini
merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dan sudah
menjadi kebutuhan utama bagi tiap-tiap individu atau
organisasi..
Kepolisian Polres Tasikmalaya dalam hal ini sebagai
organisasi sangat memerlukan suatu sistem penyebaran
informasi sebagai alat komunikasi khusus internal kepolisian
yang berguna untuk menyebarkan informasi dari pusat
markas komando kepada masing-masing anggota kepolisian
di suatu daerah. Selama ini, kebutuhan penyebaran informasi
dari pimpinan kepada tiap-tiap anggota dirasa tidak efektif
dan cepat tanggap, sebagai akibat tidak adanya media yang
memadai.
Dalam membatasi objek yang menjadi pokok penelitian maka
permasalahan akan dibatasi sebagai berikut :
a. SMS informasi yang disebarkan berisi tentang informasi
yang sesuai dengan unit kerja kepolisian, satuan kerja
kepolisian atau seluruh anggota kepolisian pada suatu
daerah resort tertentu, dalam hal ini Polres Tasikmalaya.

b. SMS informasi internal ini hanya disebarkan kepada
anggota unit kerja kepolisian, unit satuan kerja kepolisian
dan seluruh anggota kepolisian pada suatu daerah resort
tertentu, dalam hal ini Polres Tasikmalaya.
c. Aplikasi dapat menerima balasan dari nomor anggota
manapun.
d. Aplikasi bisa meneruskan SMS yang dikirim oleh satu
nomor ke seluruh nomor, satu group atau beberapa group
dengan batasan maksimal 3 group, dengan format khusus.
e. Aplikasi menggunakan GAMMU sebagai alat untuk
berinteraksi dengan perangkat komunikasi yang
digunakan.
f. Aplikasi tidak menggunakan short number tertentu, tetapi
hanya menggunakan nomor biasa dari operator
telekomunikasi yang tersedia.
II.
Landasan Teori
A. SMS (Short Message Service)
SMS adalah sebuah teknologi yang berfungsi untuk
mengirimkan atau menerima pesan singkat antar telepon
genggam atau handphone. Teknologi ini pertama kali
diperkenalkan oleh ETSI (European Telecomunications
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Standards Institute) pada tahun 1992 di Eropa, dan
merupakan standar awal untuk telepon wireless yang berbasis
GSM (Global System for Mobile Communications). Setiap
satu SMS yang dikirimkan dapat menampung 160 karakter
untuk huruf latin, dan 70 karakter untuk huruf non-latin
seperti huruf Jepang atau Cina. Mekanisme kerja pengiriman
SMS dibagi menjadi tiga yaitu pengiriman SMS dalam satu
operator (Intra-operator SMS), pengiriman SMS antar
operator yang berbeda (Inter-operator SMS), dan SMS
internasional. (yunianto, 2006)
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Gambar 2.2 Mekanisme Intra-operator SMS (Yunianto,
2006)
B. SMS Gateway
SMS gateway pada awalnya diartikan sebagai suatu
penghubung lalu lintas data-data SMS yang dikirimkan
maupun yang diterima, dimana SMS gateway diperlukan
untuk menjembatani antar SMSC, karena SMSC yang
dibangun oleh setiap perusahaan memiliki protokol
komunikasi sendiri yang bersifat pribadi (Ardana, 2004).
SMS gateway ini kemudian ditempatkan di antara kedua
SMSC yang berbeda tersebut sebagai relay dan
menerjemahkan protokol SMSC yang satu ke protokol SMSC
yang lainnya yang dituju.

Gambar 1.1. SMS Gateway
Namun pada perkembangannya, SMS gateway dapat
diartikan sebagai suatu platform yang menyediakan
mekanisme untuk menghantar dan menerima SMS dari
peralatan mobile seperti handphone, PDA, modem, dll. SMS
gateway merupakan suatu alat yang fungsinya sebagai sebuah
penghubung atau jembatan antara aplikasi pengolah SMS
dengan perangkat mobile. Aplikasi pengolah SMS disini
merupakan aplikasi komputer yang terpisah dari SMS
gateway itu sendiri, sehingga aplikasi tersebut harus dibuat
terlebih dahulu. Pembuatan aplikasi pengolah SMS tersebut
dapat dibuat dengan menggunakan berbagai macam bahasa
pemrograman, baik itu berbasis desktop ataupun berbasis
web. Layanan ini memanfaatkan kemampuan komputer untuk
berkomunikasi dengan perangkat mobile. SMS dikirim dan
diterima menggunakan perangkat mobile yang tersambung ke
komputer kemudian SMS gateway menghubungkannya

dengan aplikasi pengolah SMS untuk menerima masukan dari
SMS gateway tersebut. Contoh pengolahan SMS yang dapat
dilakukan adalah SMS massal, SMS polling, SMS auto reply
atau auto respond, SMS on demand, SMS scheduler, dan lain
sebagainya.
C. Cellular Broadcast
Cellular Broadcast Message adalah fitur teknologi mobile
didefinisikan oleh ETSI GSM komite dan merupakan bagian
dari standar GSM. Hal ini juga dikenal sebagai Short
Message Service – Cellular Broadcast (SMS-CB).
Cellular broadcast dirancang untuk pengiriman simultan
pesan ke beberapa pengguna di daerah tertentu. Sedangkan
Short Message Service-Point to Point (SMS-PP) adalah
layanan satu-ke-satu dan satu-ke-beberapa (memerlukan
beberapa pesan sms, sebagai pesan masing-masing hanya
dapat membawa satu nomor telepon), Cellular Broadcast
adalah layanan pesan satu-ke-banyak di daerah tertentu.
Pesan Broadcast Selular juga didukung oleh UMTS, seperti
yang didefinisikan oleh 3GPP.
Cellular Broadcast Message ini ditunjukkan di Paris untuk
pertama kalinya pada tahun 1997. Beberapa operator selular
menggunakan Cellular Broadcast untuk berkomunikasi
memakai kode area dari sel antena untuk pengguna mobile
(via channel 050), untuk nasional atau seluruh kota yang
berguna sebagai laporan cuaca, pesan massa, berita, dll.
D. Metode Waterfall
Metode waterfall merupakan metode perancangan sistem
yang disebut juga sebagai Linear Sequential Model. Metode
waterfall merupakan model proses perangkat lunak yang
digunakan dalam melakukan analisis dan perancangan sistem,
dimana model proses ini menyarankan pendekatan secara
sistematis dan sekuensial dimulai pada level sistem dan
bergerak maju mulai tahap pemodelan sistem informasi,
analisis sistem, desain, pengkodean, pengujian, dan
pemeliharaan (Pressman, 1997).

Gambar 1.2. Metode Waterfall (Pressman, 1997)
Tahapan model waterfall dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Analisis system, yaitu melaksanakan analisis terhadap
permasalahan yang dihadapi dan menetapkan kebutuhan
perangkat lunak, fungsi informasi dan interfacing
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2. Desain, yaitu menetapkan domain informasi untuk
perangkat lunak, fungsi dan interfacing. Desain atau
perancangan yang dilakukan adalah perancangan system
yang terdiri dari pemodelan data dan pemodelan
fungsional, kemudian perancangan antarmuka (interface).
3. Kode, yaitu pengkodean yang mengimplementasikan hasil
desain ke dalam kode atau bahasa yang dimengerti oleh
mesin computer
dengan menggunakan bahasa
pemrograman.
4. Test, yaitu melaksanakan pengujian kebenaran logika dan
fungsionalitas sehingga akan diketahui kekurangankekurangan yang terdapat pada perangkat lunak yang
dibuat.
5. Pemeliharaan
(maintenance),
yaitu
melakukan
pemeliharaan dan perawatan terhadap perangkat lunak
yang telah dibuat supaya dapat berjalan dengan baik dan
terhindar
dari gangguan-gangguan yang
dapat
menyebabkan kerusakan.
E. Data Flow Diagram (DFD)
Melalui suatu teknik analisa data struktur yang disebut
Diagram Aliran Data atau Data Flow Diagram, penganilisis
sistem dapat merepresentasikan proses-proses data di dalam
organisasi. Pendekatan aliran data dapat menekankan logika
yang mendasari sistem. DFD sering digunakan untuk
menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau baru yang
dikembangkan secara logika.
F. Entity-Relationship Diagram (ER-D)
ER-Model dapat didefinisikan suatu model untuk
menjelaskan hubungan antar data dalam basis data,
didasarkan pada persepsi bahwa “real world” terdiri dari
objek-objek dasar yang memiliki relasi antar objek. Pada ERModel, data yang ada di dunia nyata ditransformasikan
dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual
menjadi sebuah digram data, yang umum disebut “Entity
Relationship Diagram” (Pressman, 2000).
G. PHP (Hypertext Preprocessing)
PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) merupakan
server-side embedded scripting language, yaitu bahasa
scripting yang ditempatkan di dalam server dan diproses di
dalam server juga. PHP merupakan bahasa scripting open
source yang digunakan secara luas terutama untuk
pengembangan web dinamis. PHP adalah bahasa
pemrograman yang memungkinkan web developer membuat
aplikasi web yang dinamis dengan cepat. Penulisan skrip
PHP dapat disisipkan pada dokumen HTML dan bekerja pada
lingkungan server seperti Apache dan IIS. Semua sintaks
PHP pada dokumen HTML dijalankan pada server sedangkan
yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja yang berupa
kode HTML, yang berarti kode sumber PHP pada server

tidak akan diketahui oleh pemakai yang membuka browser
karena pemakai hanya akan menerima kode hasil
pemrosesannya. (Wahana, 2006).
PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada
tahun 1995 dengan nama awal PHP/FI. Wujudnya berupa
sekumpulan skrip yang digunakan untuk mengolah data form
dari web. Pada waktu itu PHP/FI digunakan oleh Rasmus
Lerdorf untuk mengetahui siapa saja yang telah membaca
ringkasan online-nya.
Tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zend
menulis ulang dan merilis interpreter baru untuk PHP dan
meresmikan rilis tersebut sebagai PHP 3.0 dan singkatan PHP
dirubah menjadi akronim berulang PHP: Hypertext
Preprocessing.
H. MySQL
MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational Database
Management System) sehingga istilah tabel, baris dan kolom
tetap digunakan dalam MySQL. Pada MySQL sebuah
database mengandung satu atau beberapa tabel, tabel terdiri
dari sejumlah baris dan kolom. MySQL sangat populer di
kalangan pemrogram web, MySQL adalah database yang
menghubungkan script PHP menggunakan perintah query
dan escape character yang sama dengan PHP. PHP memang
mendukung banyak jenis database, tetapi untuk medesain
sebuah web yang dinamis dan selalu Up-to-Date, MySQL
merupakan pilihan database tercepat saat ini (Kadir, 2008).
III. Metodologi
Metodologi yang digunakan dalam penelitian tugas
akhir ini adalah Waterfall (Roger S. Pressman, 1997), yaitu
model proses ini menyarankan pendekatan secara sistematis
dan sekuensial dimulai pada level sistem dan bergerak maju
mulai tahap pemodelan sistem informasi, analisis sistem,
desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan (Pressman,
1997)
Proses-proses tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Analisis system, yaitu melaksanakan analisis terhadap
permasalahan yang dihadapi dan menetapkan kebutuhan
perangkat lunak, fungsi informasi dan interfacing
2. Desain, yaitu menetapkan domain informasi untuk
perangkat lunak, fungsi dan interfacing. Desain atau
perancangan yang dilakukan adalah perancangan system
yang terdiri dari pemodelan data dan pemodelan
fungsional, kemudian perancangan antarmuka (interface).
3. Kode, yaitu pengkodean yang mengimplementasikan hasil
desain ke dalam kode atau bahasa yang dimengerti oleh
mesin computer
dengan menggunakan bahasa
pemrograman.
4. Test, yaitu melaksanakan pengujian kebenaran logika dan
fungsionalitas sehingga akan diketahui kekurangan3

kekurangan yang terdapat pada perangkat lunak yang
dibuat.
5. Pemeliharaan
(maintenance),
yaitu
melakukan
pemeliharaan dan perawatan terhadap perangkat lunak
yang telah dibuat supaya dapat berjalan dengan baik dan
terhindar
dari gangguan-gangguan yang
dapat
menyebabkan kerusakan.
A. Pengumpulan Kebutuhan
Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam membangun
Aplikasi Pengisian Pulsa Elektrik sangat penting dilakukan
sebagai awal dalam penelitian sebelum masuk ke
perancangan sistem. Teknik pengumpulan data yang
dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Teknik Kepustakaan
Teknik
kepustakaan
dilakukan
dengan
cara
mengumpulkan data, bahan-bahan tertulis dengan cara
mempelajari serta membaca buku-buku dan media lain
yang berhubungan dengan pembahasan masalah yang
akan diuraikan dalam laporan ini.
2. Teknik Lapangan atau Observasi
Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi
langsung lokasi penelitian untuk mempelajari objek yang
dipilih dan untuk mendapatkan data-data yang akan
digunakan untuk pengembangan sistem informasi
tersebut.
Adapun hasil analisis kebutuhan sistem meliputi
kebutuhan masukan, kebutuhan keluaran serta spesifikasi
perangkat keras dan spesifikasi aplikasi.
1. Kebutuhan Masukan
a. Data kontak terdiri dari NamaKontak, NomorKontak dan
IdGroup. Data ini digunakan untuk mengirim SMS
dengan menggunakan nama penerima.
b. Data grup_kontak digunakan untuk mengelompokan
data-data kontak.
c. Data user terdiri dari Username dan Password.
2. Kebutuhan Keluaran
Kebutuhan keluaran dari aplikasi yang akan dibangun yaitu :
a. Data outbox terdiri dari DestinationNumber, UDH,
Multipart, CreatorId, SendingDateTime, TextDecoded,
SendingTimeOut. Data-data ini merupakan data yang
digunakan untuk mengirim SMS. Jika SMS telah
terkirim, maka data-data ini akan pindah menjadi datadata sentbox.
b. Data outbox_multipart terdiri dari TextDecoded, UDH,
SequencePosition. Data digunakan untuk menampung
pesan SMS panjang yang melebihi 153 karakter. SMS
panjang ini akan dikirim menjadi beberapa bagian SMS.
c. Data sentitems terdiri dari DestinationNumber, Status,
SendingDateTime, TextDecoded. Data ini berisi datadata SMS yang telah berhasil dikirim.

3.

Spesifikasi Perangkat Keras
Spesifikasi perangkat keras minimum yang diperlukan
untuk menjalankan Aplikasi Pengisian Pulsa Elektrik ini
yaitu, komputer dengan prosesor Dual Core 1.6 GHz, RAM 1
GB, monitor standar, keyboard standar dan mouse standar.
4. Spesifikasi Perangkat Lunak
Spesifikasi aplikasi minimum yang digunakan untuk
menjalankan aplikasi ini yaitu, sistem operasi yang
digunakan Windows XP SP2, bahasa pemrograman yang
dipakai adalah PHP, dengan MySQL sebagai basis datanya.
B.

Perancangan
Pada tahap perancangan ini terdiri dari dua jenis yaitu
pemodelan data dan pemodelan fungsional. Pemodelan data
digunakan untuk perancangan basis data dengan
menggunakan ERD. Pemodelan fungsional digunakan untuk
perancangan proses-proses pada perangkat lunak yang akan
dibangun. Diagram yang digunakan yaitu DFD.
1.

Entity Relationship Diagram (ERD)
namaKontak
idgroup

idKontak
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1
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1
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idgroup

namaGroup
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Gambar 1.3. Entity Relationship Diagram
2.

Kamus Data
Kamus data adalah kumpulan deskripsi dari objek data
atau item dalam sebuah model data. Kamus data dari ERD di
atas adalah sebagai berikut :
1. Kontak
= *IdKontak, NamaKontak,
NomorKontak, **IdGroup.
2. Group_Kontak = *IdGroup, NamaGroup.
Data Flow Diagram
Diagram Konteks
Admini
strator
Informasi hak akses, sms, user,
kontak,grup_kontak, inbox,
outbox,outbox_multipart, sentitems,

Data Username,
Pasword,inbox,
outbox,outbox_multipart,
sentitems, kontak,
kontak_group
0
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SMS
Informasi

SMS
Broadcast
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4
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3.

Halaman Kirim Pesan

Gambar 1.4. Diagram Konteks
DFD Level 1 Aplikasi internal SMS Broadcaster
Data
Username,
Password,
Informasi
Hak akses

Informasi hak akses, sms,
user, kontak,
grup_kontak, inbox, outbox,
outbox_multipart, sentitems,

administrator

Gambar 1.7. Tampilan Kirim SMS Group
1
login

Data Username, Pasword,
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kontak_group
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Record
Group_kontak
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Gambar 1.8. Tampilan Kirim SMS Single
Untuk Mengirim SMS ke semua nomor, pilih Semua Group
dan isi Isi Pesan kemudian klik tombol kirim pesan maka
pesan akan terkirim ke semua nomor yang ada di kontak.
5. Kotak Masuk, Kotak Keluar dan kotak Terkirim

Record group_kontak
Record kontak
Data Inbox

Inbox

Record Inbox
Data outbox

Outbox
Record outbox
Data outbox_multipart
Outbox_multipart

3.
Pengolahan
SMS

Record outbox_multipart
Data sent_items

Sent_Items

Record sent_items

Informasi, Pesan

penerima

Gambar 1.5. DFD Level 1 Aplikasi Internal SMS Broadcaster
IV. Hasil dan Pembahasan
A. Implementasi
1. Halaman Utama

Gambar 1.9. Tampilan Form Kotak Keluar

Gambar 1.10. Tampilan Form Pesan Terkirim
Gambar 1.6. Halaman Utama
Halaman utama merupakan halaman yang pertama kali
tampil ketika aplikasi dijalankan. Terdapat beberapa menu
yang dapat diakses untuk menjalankan fasilitas-fasilitas yang
disediakan oleh aplikasi. Menu yang tampil pada gambar di
atas adalah Halaman Utama, Kirim Pesan, Kotak Masuk,
Kotak keluar, Pesan Terkirim, Kontak, Group Kontak, Ubah
Password dan Keluar.

Gambar 1.11. Tampilan Form Kotak Masuk
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B. Pengujian kirim SMS
Pengujian pengiriman SMS dibagi dua yaitu pengiriman SMS
secara group dan pengiriman satu SMS saja (SMS single).
Berikut adalah hasil dari pengujian pengiriman SMS.

Gambar 1.15.Gambar Pesan Broadcast Diterima
Gambar 1.12.Nama dan Nomor Tampil Otomatis

Gambar diatas menunjukkan SMS telah diterima
kepada nomor tujuan, maka pengiriman SMS group
dinyatakan sesuai sebagaimana mestinya.

Cara mengirim SMS Single adalah dengan terlebih dahulu
mengisi tujuan yaitu berupa nomor tujuan dan isi pesan yang
akan dikirimkan kemudian tekan tombol „Kirim Pesan‟ untuk
mengirim pesan.

Gambar 1.16. Gambar SMS Autoforward

Gambar 1.13. SMS Single Diterima

Gambar 1.14. Mengirim SMS Group
Mengirim SMS broadcast melalui group kontak,
terlebih dahulu harus membuat group kontak dan data kontak
yang memiliki group kontak yang sesuai. Pilih group untuk
mengirim SMS Broadcast, untuk mengirim SMS ke beberapa
group pilih multiple group dengan menekan ctrl di keyboard.
Isi pesan dengan pesang yang akan di kirim kemudian tekan
tombol kirim pesan.

Format Pengiriman SMS untuk Autoforwarding untuk
mengirim SMS ke group dan beberapa grou adalah
GRP#nama group#nama group#nama group#isi sms hanya
bisa maksimal 3 group.
Format pengiriman SMS autoforwarding untuk mengirim
SMS ke semua nomor adalah FWD#Isi pesan maka secara
otomatis aplikasi akan mengirim isi pesan ke semua nomor
kontak.

Gambar 1.17. Gambar SMS Autoforward
C. Kelebihan dan Kekurangan
Dari hasil penelitian yang dilakukan, Aplikasi pengisian
pulsa elektrik ini mempunyai kelebihan sebagai berikut :
1. Perangkat lunak yang dibangun dapat mengirim satu
SMS ke banyak nomor secara serempak.
2. Perangkat lunak yang dibangun dapat mengirim SMS ke
satu atau beberapa group kontak yang dimana satu group
kontak terdapat beberapa nomor kontak.
Disamping kelebihan pada aplikasi yang telah dibangun,
aplikasi juga mempunyai kekurangan yaitu:
6

1.

SMS Broadcast hanya bisa dikirim kepada nomor yang
sudah terdaftar di database kontak.
2. SMS Single hanya bisa dikirim ke satu nomor saja.
3. Jumlah karakter setiap SMS yang bisa dikirim adalah
160 karakter saja.
4. Aplikasi tidak bisa memastikan tidak adanya
keterlambatan dalam pengiriman SMS, hal ini
dikarenakan beberapa faktor eksternal seperti, perbedaan
operator selular, jangkauan sinyal selular, dll.
V. Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil selama penyusunan
tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
1.

Rancang bangun aplikasi internal SMS Broadcaster di
Polres Tasikmalaya ini telah berhasil menyediakan
sarana komunikasi antara pimpinan kepolisian dan
anggota kepolisian di Polres tasikmalaya.
2. Rancang bangun aplikasi internal SMS Broadcaster di
Polres Tasikmalaya ini bisa mengirimkan pesan
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