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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu : 1) untuk mengetahui bagaimana proses perancangan sistem Informasi 

Jurusan Teknik Elektronika Berbasis SMS (Short Message Service) Gateway; 2) untuk mengaplikasikan sistem 

informasi berbasis SMS (Short Message Service) Gateway kepada mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah jenis 

penelitian perancangan dengan metode pengamatan langsung. Sistem ini dirancang untuk dapat menampilkan 

informasi mengenai jurusan elektronika. Sistem ini juga dapat menampilkan pengumuman atau informasi-

informasi penting dari ketua jurusan serta jajarannya, dan dosen-dosen, terkait kegiatan akademik untuk seluruh 

mahasiswa elektronika melalui SMS (Short Message Service) yang dikirimkan ke server. Seluruh data dapat di 

akses oleh administrator melalui administrator website. Administrator website ini juga yang bertugas menyaring 

informasi yang akan ditampilkan dari setiap SMS (Short Message Service) yang diterima. kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Berdasarkan hasil uji coba sistem informasi berbasis sms gateway ini, 

user/dosen yang mengirimkan informasi ke nomor modem akan langsung tampil di monitor, dan aplikasi kalkun 

yang digunakan untuk mendukung SMS Gateway pada sistem informasi ini juga dapat mengirimkan informasi 

ke semua nomor kontak yang telah di input kedalam database sehingga penyebaran informasi dapat dilakukan 

secara massal; 2) Setelah pengujian, sistem informasi yang ada pada jurusan pendidikan teknik elektronika juga 

dapat mengirim dan menerima pesan untuk perseorangan; 3)User yang telah mengirimkan informasi secara 

otomatis akan menerima pesan balasan (autoreply) dari server bahwa pesan yang dikirim akan di proses; 4) 

Sistem informasi ini menggunakan bahasa pemrograman XAMPP karena di dalamnya terdapat PHP yang 

digunakan untuk komunikasi data dan MySQL untuk basis data; 5) Penginputan data (nomor kontak) masih 

menggunakan cara manual, yaitu dengan menginput nama dan nomor telepon ke menu tambah kontak yang telah 

disediakan oleh aplikasi kalkun yang digunakan. 

 

Kata Kunci: Sistem Informasi Akademik, SMS Gateway 

 

Abstrak 

The purpose of this research, namely: 1) to find out how the design process Information Systems 

Department of Electronics Engineering Based on SMS (Short Message Service) Gateway; 2) to apply SMS based 

information system (Short Message Service) Gateway to students. This type of research is kind of research 

design with direct observation method. This system is designed to be able to display information about 

electronics majors. The system can also display announcements or important information from the department 

chairperson and staff, and lecturers, related to academic activities for all electronic students via SMS (Short 

Message Service) sent to the server. All data can be accessed by the administrator through the website 

administrator. The administrator of this website is also in charge of filtering information to be displayed from 

any SMS (Short Message Service) received. the conclusion of this research is as follows: 1) Based on the test 

results of this sms gateway-based information system, user / lecturer who sends information to the modem 

number will directly appear on the monitor, and turkey application used to support SMS Gateway on this 

information system can send information to all contact numbers that have been input into the database so that 

the dissemination of information can be done in bulk; 2) After the test, the existing information system in the 

electronic engineering education majors may also send and receive messages for individuals; 3) Users who have 

submitted information will automatically receive an autoreply message from the server that the message sent will 

be processed; 4) This information system uses XAMPP programming language because in it there are PHP used 

for data communication and MySQL for database; 5) Input data (contact number) still using manual way, that is 

by input name and phone number to menu added contact which have been provided by turkey application used. 

 

Keywords: Academic  Information System, SMS Gateway 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi dan 

komunikasi yang semakin pesat di era 

globalisasi seperti sekarang ini menuntut 

sumber daya manusia yang berkualitas. 

Perkembangan teknologi informasi, mulai 

dirasakan pada berbagai aspek bidang 

kehidupan, tak terkecuali pada bidang 

pendidikan. Hampir seluruh instansi 

pendidikan kini telah memiliki teknologi 

dalam pengolahan data, informasi tentang 

instansi terkait, maupun pembuatan 

laporan. Terdapat berbagai cara untuk 

menggunakan dan memanfaatkan 

teknologi informasi tersebut dalam 

membantu proses pengelolaan data serta 

memberikan kemudahan dalam 

penyampaian informasi. Saat  ini  

komputer  juga  dapat  digunakan  sebagai  

pengolahan  data dalam  dunia  pendidikan,  

kesehatan,  pemerintah,  atau  swasta  

maupun  dalam bidang  yang  lainnya.  

Komputer  juga  dapat  digunakan  sebagai  

media  pencarian informasi  untuk  

mempermudah  kerja  dan  kinerja  orang  

yang  menggunakannya. Kebutuhan akan 

suatu konsep dan mekanisme penyampaian 

informasi berbasis teknologi tidak 

terelakkan lagi, ini membawa pengaruh 

terhadap proses transformasi pendidikan 

yang bersifat konvensional ke bentuk 

digital. 

Informasi adalah kunci pada era 

globalisasi sekarang ini. Semua kegiatan 

kita memerlukan informasi dan bisa 

dikatakan bahwa semua kegiatan kita 

dituntut untuk menghasilkan informasi. 

Sarana komunikasi dan informasi 

berkembang dengan sangat pesat, dan kita 

bisa dengan mudah mendapatkan informasi 

baik dari koran, televisi, radio, dan telepon 

genggam. Nurdiana (2009) mengatakan 

“dengan perkembangan ICT (Information 

and Communication Technology), setiap 

orang dapat mengolah, memproduksi serta 

mengirimkan ataupun menerima segala 

bentuk pesan komunikasi dimana saja dan 

kapan saja, seolah-olah tanpa mengenal 

batasan ruang dan waktu. Salah satu 

fasilitas dari telepon seluler yang banyak di 

pakai saat ini adalah SMS (Short Message 

Service)”.   

Menurut sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Setiawan (dalam Ibrahim, 

2011) tentang perancangan dan pembuatan 

sistem layanan SMS (Short Message 

Service) untuk Biro Adminstrasi Akademik 

Universitas Kristen Petra, disebutkan 

bahwa SMS (Short Message Service) 

Gateway dapat  digunakan  pada  

keperluan administrasi akademik. 

Penelitian tentang SMS (Short Message 

Service) gateway juga diperkuat oleh 

pendapat Triyono (dalam Ibrahim, 2011) 

dalam penelitiannya tentang “pelayanan 

KRS On-Line berbasis SMS (Short 

Message Service), SMS (Short Message 

Service) Gateway dapat dikembangan 

untuk penyebaran sistem informasi yang 

lebih cepat, tepat dan efisien”. 

Perkembangan ICT di bidang 

komunikasi dan jumlah pengguna telepon 

seluler yang begitu banyak merupakan 

salah satu alasan kenapa  diperlukannya 

suatu sistem baru yang berbasis SMS 

(Short Message Service) Gateway dalam  

penyampaian  informasi. Jurusan Teknik 

elektronika merupakan salah satu jurusan 

yang ada di Universitas Negeri Makassar. 

Sistem informasi yang ada jurusan 

elektronika saat ini belum efisien apabila 

dilihat dari sisi penyediaan informasi, 

karena masih menggunakan carakonvensial 

dimana melibatkan manusia sebagai 

mediator secara langsung dan 

menempelkan selebaran di mading jurusan. 

Aplikasi sistem dengan cara ini memiliki 

banyak kekurangan, seperti keterbatasan 

kemampuan manusia, tingkat keakuratan 

data yang rendah, tidak memungkinkan 

untuk pemrosesan data yang besar secara 

simultan, dan masih memiliki potensi 
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kesalahan dan manipulasi yang tidak di 

inginkan.  

Berdasarkan hal tersebut maka 

peneliti ingin memperbaiki kinerja jurusan 

teknik elektronika dalam pelayanan 

informasi dengan membangun sebuah 

sistem yang memungkinkan mahasiswa 

untuk melihat informasi tentang kegiatan 

akademik yang ada dijurusan jurusan 

elektronika. Informasi-informasinya bisa 

berupa visi dan misi, serta profil jurusan. 

Dalam sistem layanan informasi ini, dosen 

atau prodi juga dapat menyampaikan 

pengumuman penting terkait kegiatan 

akademik untuk seluruh mahasiswa 

elektronika. Dengan adanya informasi-

informasi tersebut dapat memperlancar 

kegiatan belajar mengajar didukung 

administrasi yang rapi dan terstruktur, 

menyajikan informasi yang penting dalam 

bentuk tertulis, dan seluruh pihak yang 

terkait dengan proses akademik yang ada 

di jurusan elektronika baik itu mahasiswa, 

dosen, ketua prodi bahkan sekretaris 

jurusan bisa mendapat informasi atau 

kejelasan tentang jurusan elektronika 

melalui sistem informasi yang ada. Sistem 

ini juga akan membentuk layanan 

informasi menjadi lebih cepat, efisien, 

efektif dan akurat. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

proses perancangan sistem Informasi 

Jurusan Teknik Elektronika Berbasis SMS 

(Short Message Service) Gateway dan 

mengaplikasikan sistem informasi berbasis 

SMS (Short Message Service) Gateway 

kepada mahasiswa. 

 

Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah kumpulan 

atau susunan yang terdiri dari perangkat 

keras dan perangkat lunak serta tenaga 

pelaksananya yang bekerja dalam sebuah 

proses berurutan dan secara bersama-sama 

saling mendukunguntuk menghasilkan 

suatu produk (Nataniel & Heliza, 2009). 

Sedangkan menurut Mudjiati (2008) 

Sistem Informasi adalah sekumpulan 

komponen yang saling bekerja sama, yang 

digunakan untuk mencatat data, mengolah 

data dan menyajikan informasi untuk para 

pembuat keputusan agar dapat diperoleh 

suatu keputusan yang terbaik. 

Sistem informasi adalah suatu 

sistem yang dibuat oleh manusia yang 

terdiri dari komponen-komponen dalam 

organisasi untuk mencapai suatu tujuan 

yaitu menyajikan informasi. Sedangkan 

menurut Sutabri (dalam Rizal, 2013) 

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 dapat menyediakan pada pihak 

luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan.  

Sedangkan menurut Rizal (2013)  

sistem adalah  suatu kelompok jaringan  

kerja  dari  unsur-unsur dan  prosedur-

prosedur sistem yang bersangkutan yang 

tidak  terpisahkan  satu  dengan  yang 

lainnya karena saling berhubungan untuk 

melakukan suatu pekerjaan untuk 

menyelesaikan pekerjaan untuk 

menyelesaikan tujuan yang telah 

ditentukan. Unsur-unsur tersebut 

merupakan bagian dari sistem yang lain 

yang lebih besar. 

Dari pendapat di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa system informasi 

adalah proses penerimaan input yang akan 

diolah dan melalui berbagai proses menjadi 

output informasi yang layak untuk 

disajikan kepada masyarakat umum. 

 

SMS (Short Message Service) Gateway 

Pesan pendek SMS (Short Message 

Service) adalah salah satu model 

komunikasi yang handal saat ini. 

Implikasinya, salah satu model komunikasi 
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data yang bisa  dipakai  adalah  SMS 

(Short Message Service) Fikri (dalam 

Ibrahim, 2011). SMS (Short Message 

Service)Gateway merupakan perangkat 

penghubung antara pengirim SMS (Short 

Message Service) dengan basis data. 

Perangkat ini  terdiri  satu  set  PC, telepon 

dan program aplikasi. Program aplikasi ini 

yang akan meneruskan setiap request dari 

setiap SMS (Short Message Service) yang 

masuk dengan melakukan query ke dalam 

basis data, kemudian diberi respon dari 

hasil query kepada si pengirim. Artinya, 

SMS (Short Message Service) tersebut 

harus bisa melakukan transaksi dengan 

basis data. Untuk itu perlu dibangun  

sebuah  sistem  yang  disebut sebagai SMS 

(Short Message Service)Gateway.  

SMS (Short Message 

Service)Gateway adalah sebuah perangkat 

lunak yang menggunakan bantuan 

komputer yang memanfaatkan teknologi 

seluler yang diintegrasikan untuk 

mendistribusikan pesan-pesan yang di 

generate lewat sistem informasi melalui 

media SMS (Short Message Service) yang 

ditangani oleh jaringan seluler.  

SMS (Short Message Service) 

Gateway adalah sebuah perangkat lunak 

yang menggunakan bantuan komputer dan 

memanfaatkan teknologi seluler yang 

diintegrasikan guna mendistribusikan 

pesan-pesan yang di-generate lewat sistem 

informasi melalui media SMS (Short 

Message Service) yang di-handle oleh 

jaringan seluler. Keuntungan dalam 

menggunakan SMS (Short Message 

Service) gateway adalah dapat 

menyebarkan pesan ke ratusan nomor 

secara otomatis dan cepat yang langsung 

terhubung ke database nomor-nomor 

ponsel saja tanpa harus mengetik ratusan 

nomor dan pesan di ponsel, karena semua 

nomor akan diambil secara otomatis dari 

database tersebut.  

 
Gambar 1. Skema Cara Kerja SMS (Short 

Message Service) Gateway 

 
 

Database Management System (DBMS)  

Penerapan basis data dalam sistem 

informasi disebut Database Management 

System (DBMS) yang memungkinkan 

untuk penyimpanan dara, pemeliharaan 

data, pengelolaan akses, keamanan,dan 

pengintegrasian menjadi bahan pendukung 

keputusan (Decission Support System). 

DBMS menyediakan fasilitas untuk 

mengedit, menambahkan, menghapus, 

menampilkan, mencari, memilih, 

mengurutkan, dan mencetak data 

(Supriyanto, 2008). 

Sorasa (2008:1) Database 

management system (DBMS) adalah suatu 

system pengelolaan berkas elektronik yang 

dapat menyimapan dan mengelola berbagai 

macam tipe data dalam suatu system yang 

terintegrasi. 

DBMS (Database management 

system) dapat diartikan sebagai program 

komputer yang digunakan untuk 

memasukkan, mengubah, menghapus, 

memodifikasi dan memperoleh 

data/informasi dengan praktis dan efisien 

(Dzacko, 2007).  

 

GAMMU 

Gammu adalah sebuah aplikasi 

yang dapat  digunakan  untuk  mengelola  

berbagai  fungsi  pada  handphone,  

modem  dan perangkat sejenisnya. Gammu 

adalah nama sebuah project yang ditujukan 

untuk membangun aplikasi, cript dan 

drivers yang dapat digunakan untuk semua 

fungsi yang memungkinkan pada telepon 
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seluler atau alat sejenisnya. Gammu 

mendukung berbagai macam model 

telepon seluler dengan berbagai jenis 

koneksi dan type. 

(http:://wammu.eu/gammu/).  

 
Gambar 2 Arsitektur Aplikasi SMS (Short 

Message Service) dengan Gammu 

 

Kalkun 

Manajemen SMS Kalkun 

merupakan aplikasi open source yang 

dibangun oleh seorang programmer 

bernama Azhari Harahap pada tahun 2009 

silam. Kalkun adalah program open 

sourceberbasis web untuk me-manage 

(mengatur) SMS, menggunakan gammu-

smsd sebagai mesinuntuk mengirim dan 

menerima pesan dari modem.Aplikasi ini 

berbasis web yang digunakan sebagai 

front-end untuk SMS Gateway. 

(Adawiyah, 2014). 

“Kalkun is open source web-based 

SMS (Short Message Service) 

management, it use gammu-smsd as SMS 

gateway engine to deliver and retrieve 

messages from your phone/modem. Kalkun 

and gammu is two different things. you 

have to install and configure gammu at 

yourself. Kalkun only manage database 

that given by gammu”. 
 

What is the advantages? 

“Since it web-based, you just need 

to put this software on one computer, let 

say it as your server. And other computer 

on your network (or even on the internet, if 

you need so), just need a browser to use it. 

Another advantages is you don't need to 

worry about phone memory capacity, 

because your message is stored in the 

database”. 

Kalkun adalah open source SMS 

berbasis web (Short Message Service) 

manajemen, itu menggunakan gammu-

smsd sebagai mesin SMS gateway untuk 

mengirim dan menerima pesan dari 

telepon/modem. Kalkun dan gammu 

adalah dua hal yang berbeda. Anda harus 

menginstal dan mengkonfigurasi gammu 

sendiri. Kalkun hanya mengelola database 

yang diberikan oleh gammu. Lihatlah 

arsitektur: 

 
Gambar 3. Arsitektur Kalkun 

 

Karena berbasis web, Anda hanya 

perlu meletakkan perangkat lunak ini pada 

satu komputer, bisa dikatakan itu sebagai 

server Anda. Dan komputer lain pada 

jaringan Anda (atau bahkan di internet, jika 

Anda membutuhkan lebih), hanya perlu 

browser untuk menggunakannya. 

Keuntungan lain adalah Anda tidak perlu 

khawatir tentang kapasitas memori telepon, 

karena pesan Anda disimpan dalam 

database. 

http://kalkun.sourceforge.net/about.php 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah jenis 

penelitian perancangan dengan metode 

pengamatan langsung. Sistem ini dirancang 

untuk dapat menampilkan informasi 

mengenai jurusan elektronika. Sistem ini 

juga dapat menampilkan pengumuman 

atau informasi-informasi penting dari ketua 

jurusan serta jajarannya, dan dosen-dosen, 

terkait kegiatan akademik untuk seluruh 

mahasiswa elektronika melalui SMS (Short 

Message Service) yang dikirimkan ke 

server. 

http://kalkun.sourceforge.net/about.php
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Seluruh data dapat di akses oleh 

administrator melalui administrator 

website. Administrator website ini juga 

yang bertugas menyaring informasi yang 

akan ditampilkan dari setiap SMS (Short 

Message Service) yang diterima. Selain itu 

Administrator website juga dapat 

melakukan maintenance terhadap sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alur kerja sistem layanan informasi 

Database yang digunakan pada 

layanan informasi ini terlebih dahulu di-

import dalam database MySql. Database 

yang tersimpan di dalam MySql berupa 

tabel nama dan nomor telepon dosen yang 

telah terdaftar di database. Penelitian ini 

dilakukan di LaboratoriamKomputer 

Jurusan Pendidilan Teknik Elektronika 

Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Makassar,  

 

 
Gambar 5. Tampilan desain sistem informasi 

 

Berikut tampilan desain input pada 

handphone (HP), dimana desain input ini 

menunjukkan format pengiriman SMS 

(Short Message Service) yang akan 

menyampaikan informasi atau 

pengumuman penting terkait jurusan 

elektronika maupun aktivitas akademik 

lainnya. 

SMS pengiriman layanan 

Handphone  Modem GSM 

Server  

Maintenance & 

Informasi Sistem 
Monitor  

Menampilkan 

Informasi  
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Gambar 6. Tampilan format pengiriman 

SMS (Short Message Service) 

Adapun desain tampilan output 

pada Handphone (HP), dimana desain 

output ini merupakan format balasan dari 

pengirima SMS (Short Message Service) 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 
Gambar 7. Tampilan desain output SMS 

(Short Message Service) di Hp 

 

Uji Coba Produk 

Setelah mendesain maka 

dibutuhkan uji coba, berikut meupakan uji 

coba produk dari rancang bangun sistem 

informasi jurusan teknik elektronika 

berbasis short message service (SMS 

(Short Message Service)) gateway yaitu 

dengan menguji apakah bekerja sesuai 

yang diharapkan atau tidak, meliputi: 

1. Login admin bekerja atau tidak. 

2. Pengujian edit dan hapus informasi 

yang dilakukan oleh admin. 

3. Pengujian pengiriman pesan 

(informasi) yang dilakukan oleh 

admin. 

4. Pengujian pesan (informasi) apakah 

akan tampil di layar monitor. 

5. Pengujian SMS (Short Message 

Service) autoreply dengan cara 

mengirimkan pesan ke nomor 

modem. 

6. Uji coba autoreply dengan 

mengirimkan sms ke nomor 

modem apakah mendapat balasan 

secara otomatis atau tidak ? 

  

HASIL PENELITIAN 

Program aplikasi SMS Gateway 

dibangun bertujuan untuk mengirimkan 

sms berisi informasi yang dibutuhkan oleh 

mahasiswa, dalam hal ini informasi yang 

dibutuhkan adalah informasi yang 

disampaikan oleh pihak jurusanmengenai 

kegiatan akademik dan informasi-

informasi dari dosen terkait mata kuliah 

yang diajarkan. Sehingga dengan hanya 

mengirim sms, dosen dapat menyampaikan 

informasi secara lebih cepat dan efisien, 

dan mahasiswa juga dapat mendapatkan 

informasi yang mereka butuhkan secara 

lebih cepat pula. Sistem yang akan 

dibangun bertujuan untuk 

mengimplementasikan SMS Gateway 

dalam sistem informasi Jurusan 

Elektronika yang dapat diakses melalui 

SMS. 

Selain aplikasi sms gateway dibangun 

juga aplikasi web, aplikasi ini dibuat untuk 

memudahkan admin dalam meng-update 

setiap informasi yang telah dikirim ke 

server. Mahasiswa akan mendapatkan 

informasi terkait mata kuliat dari dosen 

yang bersangkutan dan juga informasi 
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mengenai aktivitas akademik lainnya, 

sedangkan admin dalam sistem informasi 

ini adalah seorang administratoryang akan 

meng-update atau mengganti informasi 

yang lama menjadi informasi baru melalui 

web. 

Terdapat 2 buah program dalam sistem 

informasi ini, yaitu aplikasi web sebagai 

web maintenance dan program aplikasi 

sms gateway. Aplikasi web dibangun 

hanya untuk admin karena admin 

mempunyai tugas dan hak untuk 

mengupdate setiap informasi yang telah 

dikirim ke server. Sedangkan untuk 

program aplikasi SMS Gateway sendiri 

berfungsi untuk mengirimkan sms 

informasi yang diinginkan oleh user. 

Dalam membangun aplikasi berbaisi web 

digunakan PHP dan juga komponen 

Gammu sebagai komponen penghubung 

antara handphone dengan 

komponen/laptop dalam membangun 

aplikasi sms gateway, dan MySQL 

digunakan untuk membuat database.  

Langkah awal perancangan Sistem 

informasi berbasis sms gateway yaitu 

membuat database dengan mengetik pada 

web browser 

„http://localhost/phpmyadmin’ dan 

membuat database bernama “gammu”. 

 
Sistem informasi berbasis sms 

gateway ini  menggunakan sembilan tabel 

yaitu tabel daemon, tabel gammu, tabel 

inbox, tabel outbox, tabel outbox multipart, 

tabel phonebook, tabel phonebook grups, 

tabel phones, tabel sentitems. 

Tabel Daemon berfungsi untuk 

menampung file daemon.bat yang akan 

dijalankan oleh gammu. 

 
 

Tabel Gammu berfungsi untuk mengetahui 

versi dari gammu yang digunakan. 

 
Tabel Inbox berfungsi untuk menampung 

sms yang masuk ke nomor modem. 

Tabel Oubox berfungsi untuk 

menampung sms yang dikirim. Digunakan 

untuk menapung sementara smss yang 

akan dikirim juga sudah dikirimkan makan 

akan berpindah ke tabel sentitems. Tabel 

Outbox multipart digunakan untuk 

menampung pecahan sms yang dikirimkan. 

Jika sms yang dikirimkan lebih dari 160 

karakter atau kelipatannya maka sms akan 

pecah dan pecahannya akan ditaruh di 

tabel ini. 

Dalam sistem informasi ini admin 

hanya berfungsi untuk edit dan hapus data. 

Jadi aplikasi kalkun ini hanya ditujukan 

untuk admin dalam pengaturan data yang 

ada pada kalkun. 

Tampilan halaman login pada 

kalkun sintaks programnya kurang lebih 

sama dengan file „index.php‟. Namun yang 

membedakan yaitu sintaks pada form input 

username dan password.  
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Gambar 8. Tampilan Halam Login Admin 

pada aplikasi Kalkun 
 

A. Hasil Uji Coba 

Berdasarkan hasil uji coba yang telah 

dilakukan pada sistem informasi ini, maka 

dapat dilihat tampilan hasil desain website 

sistem informasi yang pada Jurusan 

Pendidikan Teknik Elektronika yang 

menggunakan sms gateway dalam 

pengaplikasiaanya, yaitu sebagai berikut : 

1. Halaman Utama 

Tampilan halaman utama yang di 

maksud adalah tampilan saat masuk 

kedalam sistem, semua user akan melihat 

tampilan yang sama saat masuk kedalam 

sistem. Halaman ini akan menampilkan 

keseluruhan bagian website pada sistem 

informasi berbasis sms gateway, yang bisa 

dilihat tanpa harus memiliki hak sebagai 

admin.  

 
Gambar 9. Tampilan Antarmuka Halaman 

Utama 

2. Halaman Login  

Tampilan pada halaman ini adalah 

halaman login yang hanya dapat di akses 

oleh admin. Dalam area ini admin 

memiliki hak penuh atas penggunaan 

aplikasi kalkun untuk SMS Gateway baik 

dalam input data, edit maupun hapus. 

Antarmuka yang menampilkan kolom 

username dan password yang harus 

dilengkapi oleh admin agar dapat masuk ke 

sistem seperti yang terlihat pada Gambar 

10.  

 

3. Tampilan Halaman Awal Kalkun 

Setelah login pada halaman untuk 

pengaturan sms gateway akan tampil 

halaman home, dimana terdapat menu 

seperti dashboard, tulis pesan, kotak 

masuk, kotak keluar, pesan terkirim, daftar 

kontak, dll.  

 
Gambar 10. Tampilan dashboard 

aplikasi Kalkun setelah login 
 

4. Tampilan Menu Tulis Pesan  

 
Gambar 11. Tampilan menu tulis 

pesan pada Kalkun 
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5. Tampilan Menu Pesan Masuk 

 
Gambar 12. Tampilan menu kotak 

masuk pada kalkun 
 

6. Tampilan Menu Pesan Terkirim 

 
Gambar 13. Tampilan menu pesan 

terkirim pada kalkun 

 

7. Menu kontak 

Halaman daftar kontak berisi daftar 

nama dan nomor telepon dosen yang sudah 

dimasukkan kedalam database. Hal ini 

dimaksudkan agar informan yang 

mengirimkan informasi adalah benar dari 

dosen dan tanpa ada manipulasi di 

dalamnya. Untuk penginputan nomor 

telepon dosen dapat dilakukan dengan cara 

manual dan dapat pula dengan import 

sekaligus banyak nomor.  

Adapun daftar nomor dosen/user dapat 

diexport langsung kedalam Sistem. 

Sehingga tidak perlu lagi menginput secara 

manual nomor telepon dosen/user yang 

akan mengirimkan informasi yaitu dengan 

import sekaligus banyak nomor telepon 

dosen dengan menggunakan aplikasi MS 

Excel, kemudian save dengan format .CSV 

Kemudian tinggal di Import ke Kalkun 

Phonebook Import CSV manual ataupun 

import format CVS. 

 

Tabel 4.1 contoh format penyimpanan 

daftar kontak di MS. Excel 

Name Number 

Hendra 081328540086 

Hadi Putra 08993250225 

 

 
Gambar 14. Tampilan menu kotak masuk pada kalkun 
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8. SMS AutoReply Information  

Informan/dosen dapat mengirimkan pesan SMS dengan format tertentu, dengan 

mengirimkan pesan SMS “Nama Mata Kuliah (spasi) Informasi” kirim ke nomor modem 

yang telah ditentukan, server akan membalas secara otomatis SMS yang dikirimkan oleh 

Informan/dosen “Terima Kasih Pesan Anda Sedang Diproses”. 

 
Gambar 15. Tampilan script pada kalkun untuk pengaturan autoreply 

 

Berikut tampilan hasil pengujian Sistem Informasi Jurusan Teknik Elektronika Berbasis 

SMS Gateway. Pengujian layanan sistem informasi ini dilakukan dengan mencoba 

menampilkan informasi yang dikirim oleh peneliti itu sendiri. 

 
Gambar 16. Tampilan hasil pengujian pengiriman informasi ke nomor modem 
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Gambar diatas menunjukkan bahwa format SMS yang dikirm sudah benar, sehingga sms 

yang telah dikirim ke server akan diproses kemudian pesan yang masuk ke dalam sistem akan 

di balas secara otomatis dan dikirimkan kembali ke informan bahwa informasi yang dikirim 

telah diproses dan akan ditampilkan pada monitor. 

 
Gambar 17. Tampilan hasil balasan dari nomor modem ke informan 

 
Gambar 18. Tampilan SMS Informasi yang Dikirim oleh Informan ke Sistem 

 

B. Kajian Produk Akhir 

Berdasarkan pengujian program 

aplikasi dalam hal ini menggunakan 

modem Telkomsel Flash type Huawei, 

program dapat digunakan dengan baik. 

Aplikasi yang digunakan untuk 

membangun web dan sms gateway adalah 

kalkun, gammu, xampp, dan sublimetext, 

untuk meng-update informasi yang 

dilakukan oleh admindapat dijalankan 

dengan baik. 

Web server inilah nantinya yang 

berfungsi untuk menampilkan informasi 

yang kemudian dihubungkan ke monitor 

agar dapat dilihat oleh mahasiswa. 

Informan/dosen mengirim informasi ke 

nomor modem yang kemudian akan di 

proses oleh server,  dan akan di tampilkan 

di monitor. Sedangkan kalkun berfungsi 

untuk mengatur sms, menggunakan 

gammu-smsd sebagai mesinuntuk 

mengirim dan menerima pesan dari 

modem, dalam aplikasi kalkun inilah 
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admin dapat melakukan proses update data 

maupun informasi yang akan ditampilkan. 

Sistem yang akan dibangun bertujuan 

untuk mengimplementasikan sms 

gatewaydalam sistem informasi Jurusan 

Teknik Elektronika Universitas Negeri 

Makassar. Mahasiswa mendapatkan 

informasi dari dosen yang kemudian akan 

ditampilakan dimonitor. Sedangkan admin 

dapat meng-update data maupun informasi 

yang ada melalui webserver dan kalkun 

dan menampilkannya di monitor. 

Setiap program mempunyai kelebihan 

dan kekurangan, berikut merupakan 

lebihan dari sistem informasi jurusan 

teknik elektronika berbasis sms gateway ini 

berdasarkan hasil uji coba yang telah 

dilakukan oleh peneliti sendiri. Kelebihan 

sistem informasi ini sebagai berikut : 

1. Untuk bisa mengakses dan 

menggunakan sistem informasi ini, 

pengguna tidak perlu menggunakan 

perangkat keras komputer, monitor 

dan handphone dengan spesifikasi 

tinggi. 

2. Admin dapat dengan mudah 

melakukan peng-update-an data dan 

informasi karerna aplikasi sms 

gateway yang digunakan adalah 

XAMPP, karena dalam XAMPP 

semua kebutuhan telah disediakan, dan 

web servernya juga mudah digunakan 

dan dapat melayani tampilan halaman 

web yang dinamis. 

3. Informan/dosen dengan mobilitas 

tinggi dapat dengan mudah 

mengirimkan informasi hanya dengan 

mengirimkan sms ke nomor meodem. 

4. Pihak jurusan tidak perlu 

mengeluarkan biaya secara terus-

menerus hanya untuk penyampaian 

informasi dalam bentuk tertulis. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maka kesimpulan yang 

dapat diambil adalah: 1) Berdasarkan hasil 

uji coba sistem informasi berbasis sms 

gateway ini, user/dosen yang mengirimkan 

informasi ke nomor modem akan langsung 

tampil di monitor, dan aplikasi kalkun yang 

digunakan untuk mendukung SMS 

Gateway pada sistem informasi ini juga 

dapat mengirimkan informasi ke semua 

nomor kontak yang telah di input kedalam 

database sehingga penyebaran informasi 

dapat dilakukan secara massal; 2) Setelah 

pengujian, sistem informasi yang ada pada 

jurusan pendidikan teknik elektronika juga 

dapat mengirim dan menerima pesan untuk 

perseorangan; 3) User yang telah 

mengirimkan informasi secara otomatis 

akan menerima pesan balasan (autoreply) 

dari server bahwa pesan yang dikirim akan 

di proses; 4) Sistem informasi ini 

menggunakan bahasa pemrograman 

XAMPP karena di dalamnya terdapat PHP 

yang digunakan untuk komunikasi data dan 

MySQL untuk basis data; 5) Penginputan 

data (nomor kontak) masih menggunakan 

cara manual, yaitu dengan menginput 

nama dan nomor telepon ke menu tambah 

kontak yang telah disediakan oleh aplikasi 

kalkun yang digunakan. 

 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang 

diperoleh maka penulis menyarankan 

beberapa hal: 1) layanan sms gateway 

dalam penulisan ini dapat digunakan untuk 

penyebaran informasi terkait nilai 

mahasiswa maupun informasi akademik 

lainnya baik dari jurusan, fakultas maupun 

universitas untuk para civitas akademik 

seperti dosen, mahasiswa, ataupun 

orangtua/wali mahasiswa, dimana 

informasi tersebut akan langsung terkirim 

ke nomor telepon masing-masing orang 

yang telah dipilih untuk mendapatkan 

informasi tersebut; 2) modem yang 
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digunakan dalam penulisan ini masih 

menggunakan modem standar, namun 

disarankan untuk menggunakan modem 

yang khusus digunakan untuk melayani 

sms gateway karena modem tersebut 

mampu menangani atau melayani jika 

diakses secara bersamaan oleh banyak 

user; 3) intuk pengembangan lebih lanjut, 

perlu dilakukan penelitian tentang 

keamanan data pada Aplikasi SMS 

Gateway ini. Pada penelitian selanjutnya 

dapat dilakukan eksplorasi terhadap kinerja 

sistem SMS Gateway lebih lanjut, 

sehingga dapat memberikan struktur 

elemen sistem terbaik yang dapat 

memberikan performance yang terbaik 

pula. 
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