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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membangun SMS Gateway SMK Pelayaran Samudera
Nusantara Utama Palopo yang nantinya dapat berguna bagi semua pihak. Pembuatan SMS
Gateway ini menggunakan Gammu, Modem Wavecom, Layanan SMS Gateway dan PHP
MySQL sebagai data basenya. SMS Gateway yang akan nantinya dirancang terdiri dari
beberapa halaman diantarnya halaman input data guru, input data siswa pengumuman dan
laporan hasil belajar siswa. Perancangan SMS Gateway ini dilakukan secara lengkap
sehingga mampu mencakup semua kebutuhan.Hasil yang diharapkan dari penelitian ini
berupa SMS Gateway SMK Pelayaran Samudera Nusantara Utama Palopo, yang mampu
memberikan informasi dengan cepat dan akurat sistem ini, dirancang menggunakan
pemodelan UML (Unified Modeling Language).Metode pengujian yang digunakan adalah
pengujian White Box, diperoleh kesimpulan bahwa aplikasi system informasi akademik
berbasis SMS Gateway ini dapat mempermudah dalam memberikan iformasi.Hasil dari
system informasi SMS Gateway ini dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam
memberikan informasi.
Kata-kata Kunci: Sistem Informasi Akademik, SMS Gateway, UML, White box.

1. Pendahuluan
Sistem informasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengolah data, termasuk
memproses, mendapatkan, menyusun dan memanpulasi data dalam berbagai cara untuk
mendapatkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat
waktu yang akan digunakan untuk keperluan pengambilan keputusan. Sistem informasi
berbasis jaringan merupakan sebuah teknologi yang menggunakan seperangkat komputer
untuk mengolah data, sedangkan sistem jaringan menghubungkan satu computer dengan
komputer yang lainya sehingga data dapat diakses secara global.
SMS (Short Messaging Sistem) adalah salah satu teknologi komunikasi yang handal saat
ini.SMS tidak hanya digunakan untuk komunikasi antar individu tetapi digunakan untuk
melakukan transaksi bahkan digabungkan dengan penyimpanan data digital menggunakan
teknologi SMS Gateway.SMS Gateway adalah perangkat lunak yang menggabungkan antara
komputer dengan teknologi seluler yang digunakan untuk mendistribusikan pesan-pesan
melalui media SMS.
Nilai akademik siswa mencerminkan keberhasilan siswa dalam menyerap materi yang
diberikan oleh guru di sekolah.Sebagai orang tua pasti menginginkan anaknya mendapatkan
nilai yang bagus.Nilai di sekolah memang tidak mencerminkan kepandaian seseorang secara
menyeluruh tetapi nilai dapat menunjang keberhasilan mereka.
Salah satu contoh informasi nilai yang masih manual adalah di SMK Pelayaran Samudera
Nusantara Utama Palopo, beberapa masalah yang ditemukan seperti siswa tidak bisa
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mengetahui nilai sebelum di tempel pada papan pengumuman, bagian akademik akan
membuka lagi arsip nilai apabila ada seorang siswa yang ingin melihat kembali nilai –
nilainya, sulitnya bagi orang tua untuk memperoleh informasi secara detail hasil studi
anaknya dan pembuatan laporan data siswa dan data nilai. Selain itu system penginformasian
hari keliburan siswa pada sekolah tersebut masih menggunakan cara penyampaian informasi
dengan mengumumkannya di kelas, menyebabkan tidak semua siswa mengetahuinya.
Oleh karena itu diperlukan suatu sistem informasi yang mampu mendukung pengolahan data
siswa dan data nilai, yakni dengan menerapkan sebuah sistem informasi pengecekan nilai dan
juga penyampaian melalui SMS gateway sehingga tidak ada lagi siswa maupun orang tua
yang tidak mengetahui informasi tersebut dan aplikasi ini dibuat dengan menggunakan
bahasa pemrograman Visual Basic Net.
Berdasarkan hal tersebut pada kesempatan ini penulis ingin merancang sebuah sistem
informasi yang nantinya akan membantu proses pengolahan data akademik berbasis SMS
gateway dengan judul “Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Akademik Berbasis SMS
GatewayPada SMK Pelayaran Samudera Nusantara Utama Palopo”. Dimana pada sistem
informasi akademik ini baik siswa ataupun orang tua siswa dapat mengetahui hasil belajar
dan juga hari libur melalui SMS dengan format tertentu.Dengan demikian, secara
keseluruhan sistem ini berfungsi membantu kelancaran sistem pendidikan, dengan
memanfaatkan teknologi infomasi dan komunikasi sebagai media penghubung antara orang
tua dengan sekolah.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancangAplikasi Akademik
Berbasis SMS Gatewaypada SMK Pelayaran Samudera Nusantara Utama Palopo.
2. Pembahasan
2.1 Kajian Teori
Sistem Informasi
Menurut Sutarman (2012),“Sistem informasi adalah Sistem dapat didefinisikan dengan
mengumpulkan, memperoses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk
tujuan tertentu. Seperti sistem lainnya, sebuah sistem informasi terdiri atas input (data,
instruksi) dan output (laporan, kalkulasi)” [1].
“Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan
kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang
bersifat manejerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan
laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu” [2]atau sistem informasi adalah
suatu sistem di dalam suatu organsasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas,
teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur
komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada
manjemen dan yang lainnya terhadap kejadian internal dan eksternal yang penting dan
menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang baik.
Sistem Informasi Akademik
Sistem Informasi Akademik adalah Sistem yang memberikan layanan informasi yang berupa
data dalam hal yang berhubungan dengan akademik. Dimana dalam hal ini pelayanan yang
diberikan yaitu seperti : penyimpanan data untuk siswa baru, penentuan kelas, penentuan
jadwal pelajaran, pembuatan jadwal mengajar, pembagian wali kelas, proses penilaian [3].
Short Message Service (SMS)
Menurut Khang (dalam Ibrahim, 2011:85), “Short message service (SMS) adalah salah satu
komunikasi teks melalui telepon seluler. SMS merupakan salah satu media yang paling
banyak digunakan saat ini. Selain murah, prosesnya juga berjalan cepat dan langsung sampai
pada tujuan, tetapi selama ini SMS baru digunakan sebatas untuk mengirim dan menerima
pesan antara sesama pemilik telepon seluler” [4].
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Seiring dengan perkembangan teknologi dan kreativitas operator dan service provider,
layanan SMS yang mulanya hanya untuk saling kirim pesan antara subscriber, kini
berkembang dan lebih variatif, seperti layanan jajak pendapat, ringtone, SMS premium,
mobile banking, ticketing dan layanan pendidikan. SMS menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari perkembangan informasi dan komunikasi.Salah satu contoh konkritnya
adalah seorang user FaceBook, bisa mengubah dan membaca status melalui SMS, Menurut
Dewanto (dalam Ibrahim, 2011: 85).SMS adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan
menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui telepon seluler.Salah satu kelebihan SMS
adalah biaya yang murah. Selain itu SMS merupakan metode store and forward sehingga
keuntungan yang didapat adalah pada saat telepon seluler penerima tidak dapat dijangkau,
tidak aktif atau diluar service area, penerima tetap dapat menerima SMS apabila telepon
seluler sudah aktif kembali.
SMSGateway
Menurut Fahrudin (2012:2), “SMS Gatewaymemungkinkan untuk sebuah pesan dapat di
kirimkan dari sebuah aplikasi melalui jaringan operator telekomunikasi untuk di kirimkan ke
nomor nomor tujuan. Dengan menggunakan aplikasi SMS Gateway, sumber data bisa
didapatkan langsung dari basis data untuk selanjutnya di olah menjadi informasi dan
dikirimkan secara sistemik / tanpa manual kepada banyak nomor dalam satu waktu”.Menurut
Zahra (dalam Ibrahim, 2011:86), “SMS Gatewaymerupakan perangkat penghubung antara
pengirim SMS dengan basis data. Perangkat ini terdiri satu set PC, telepon dan program
aplikasi. Program aplikasi ini yang akan meneruskan setiap request dari setiap SMS yang
masuk dengan melakukan query ke dalam basis data, kemudian diberi respon dari hasil query
kepada si pengirim” [4].Menurut Triyono (dalam Ibrahim, 2011:86), “SMS Gatewayadalah
sebuah perangkat lunak yang menggunakan bantuan komputer dan memanfaatkan teknologi
seluler yang diintegrasikan untuk mendistribusikan pesan-pesan yang di generate lewat
sistem informasi melalui media SMS yang ditangani oleh jaringan seluler” [4].
Gammu
Software yang akan digunakan untuk koneksi ponsel ke komputer dalam penelitian ini adalah
Gammu (GNU All Mobile Management Utilities). Menurut Adiyanto, Suraya, dan Edhy
Sutanta (2013:51), Gammu adalah sebuah aplikasi/daemon yang dikhususkan untuk
membangun sebuah SMS Gatewayyang menghubungkan antara operator seluler ke internet
dan sebaliknya.
Kelebihan Gammudari tool SMS Gatewaylainnya adalah:
1) Gammu dapat dijalankan di sistem operasi Linux maupun Windows.
2) Banyak device yang kompatibel di Gammu.
3) Gammu menggunakan database MySQL untuk menyimpan SMS yang ada pada Kotak
masuk (inbox) maupun untuk mengirim pesan, sehingga dapat dibuat interface yang
berbasis web maupun desktop.
4) Baik kabel data USB maupun serial, semuanya kompatibel di Gammu.
Pengertian Sistem Informasi Akademik Berbasis SMS Gateway
Sistem informasi akademik berbasis SMS gateway adalah sebuah sistem yang dapat
mengelolah data-data yang berhubungan dengan akademik dengan memberikan pelayanan
penyampaian informasi melalui SMS kepada siswa- siswanya.Di dalam sistem ini pelayanan
yang diberikan yaitu seperti pengolahan data siswa baru, pembagian kelas dan pegolahan data
nilai. Serta informasi yang diberikan yaitu hasil seleksi siswa baru, pembagian kelas dan
jadwal serta informasi nilai pada setiap semesternya yang disampaikan melalui SMS kepada
siswa masing-masing.
Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komputer FTKOM UNCP, 05 Oktober 2017
Hal 220 dari 271

Prosiding SEMANTIK 2017

ISSN: 2580-796x

Pengujian White Box
White Box Testing merupakan cara pengujian dengan melihat ke dalam modul untuk meneliti
kode-kode program yang ada, dan menganalisis apakah ada kesalahan atau tidak. Jika ada
modul yang menghasilkan output yang tidak sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan,
maka baris-baris program, variabel, dan parameter yang terlibat pada unit tersebut akan dicek
satu persatu dan diperbaiki, kemudian di-compile ulang.
a. Metode pengujian dengan menggunakan struktur kontrol program untuk untuk
memperoleh kasus uji Abdul Rouf Page
b. Dengan menggunakan white box akan didapatkan kasus uji yang :
1) Menjamin seluruh jalur independen di dalam modul yang dieksekusi sekurangkurangnya sekali
2) menguji semua keputusan logikal
3) menguji seluruh Loop yang sesuai dengan batasannya
4) menguji seluruh struktur data internal yang menjamin validitas
5) Basis Path adalah teknik uji coba white box (Tom Mc Cabe).
6) Basis Path : untuk mendapatkan kompleksitas lojik dari suatu prosedur dan
menggunakan ukuran ini sebagai petunjuk untuk mendefinisikan himpunan jalur yang
akan diuji
7) Basis Path menggunakan notasi graph untuk menggambarkan aliran kontrolan
2.2 Analisis Sistem yang Berjalan
Adapun tujuan dari rancangan sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran
secara umum kepada pemakai tentang sistem yang baru.Rancangan sistem secara umum
merupakan persiapan dari rancangan sistem secara terperinci.Pada tahap rancangan sistem
secara umum, komponen-komponen sistem informasi dirancang dengan tujuan untuk
dikomunikasikan kepada pemakai.
Analisis sistem yang dimaksud adalah analisis sistem yang sedang berjalan dan analisis
sistem yang akan diusulkan. Berikut analisis sistem:
Menginput data guru
di Ms. excel
Operator Sekolah
Menginput data siswa
di Ms. excel
Datang langsung ke
sekolah

Menginput data nilai di
excel dan cetak

Siswa

Melihat nilai di papan
pengumuman

Tempel pengumuman di
mading
Guru

Membuat laporan hasil
belajar siswa
(laporan nilai)

Terima laporan
Kepala Sekolah

Gambar 1. Sistem yang Sedang Berjalan
2.3 Analisis Sistem yang Diusulkan
Dari analisis sistem yang berjalan pada SMK Pelayaran Samudera Nusantara Utama Palopo,
penulis mengusulkan untuk merancang Sistem Informasi Akademik pada SMK Pelayaran
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Samudera Nusantara Utama Palopo, dengan memanfaatkan jaringan internet dengan model
infrastruktur yang penulis anggap dapat menjawab kendala-kendala dalam penyebarluasan
system informasi pada SMK Pelayaran Samudera Nusantara Utama Palopo, Adapun sistem
yang penulis usulkan dapat dilihat pada gambar berikut
a. Admin
Sistem Informasi Akademik
data kriulum
Login
Identitas
sekolah

Data master

Tahun
akademik

Input data

Inpu data mata
pelajaran

<<include>>

kelas

admin
Inpu data guru
Send sms

Broadcast sms

Inpu data
siswa

Kelola SMS

Cetak Laporan
autoreplay
Cetak nilai

<<include>>

cetak data
siswa

Tambah user

Gambar 2. Sistem yang Diusulkan untuk Aktor Damin
Gambar diatas menjelaskan tentang Admin mengelola data akademik pada sistem infomasi
akademik pada SMK Pelayaran Samudera Nusantara Utama Palopo

b.

Guru
Login

input nilai siswa

Input nilai
raport

GURU

Gambar 3. Sistem yang diusulkan pada aktor Guru
Gambar diatas menjelaskan tentang Guru mengelola data akademik pada sistem infomasi
akademik pada SMK Pelayaran Samudera Nusantara Utama Palopo.
c. Orang Tua/Wali Murud
Kirim sms

Mengirim sms balasan

Orang tua / wali

Terima sms balasan

Gambar 4.Sistem yang diusulkan padaAktor Orang Tua/Wali
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Gambar diatas menjelaskan tentang orang tua/wali murid mengirimkan pesan atau sms ke
admin yang akan di kelola pada sistem infomasi akademik pada SMK Pelayaran Samudera
Nusantara Utama Palopo.
3. Kesimpulan
AplikasiSistemInformasiAkademikBerbasis SMS GatewayPada SMK PelayaranSamudera
Nusantara
UtamaPalopodapatmembantusekolahdalammenajemensekolah.Berdasarkantablehasilpengujia
n program diatas, ternyatajumlahRegion = 18, CyclomaticComplexity (CC) = 18
danIndependentPath
=
18
adalahsamabesarsehinggadapatditarikkesimpulanbahwasystemtersebutsudahbenar.
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