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ABSTRACT 

  

Crimes reporting system that applied in Indonesia, particularly in Yogyakarta, 
mostly  still use the phone  technology, where the reporting process to the handling of 
cases by security forces do not get maximum results. Application  of  standard operating 
procedure for reporting  that are not  effective, bottleneck case, the accuracy of the data 
and the problem of time is a problem that can not be solved by existing systems.  

Implementation technology advances of  SMS (Short Message Service) that 
cheap, easy and quick come up with ideas to actively take  part to broaden the use of 
SMS  for the security system. Implementation of SMS technology, which collaborated with 
a computer information systems that are connected with a database to improve the 
quality of reporting and security  service.  

The results of the implementation of crime-alert system which has computerized, 
the process of the crime reporting can be done with a click of a button, the use of SMS 
technology is guaranteed by the provider, the process of screening data from the 
database and the speedof reporting on the system can be implemented in  agencies that 
have a risk of robbery and agencies responsible for security in the region.  

Keywords: Information, Security Systems, Crimes Alert  System, SMS Gateway, Visual 
Basic 6.0  
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1.  Pendahuluan 

Salah satu teknologi yang berkembang paling pesat sekarang ini adalah 

teknologi SMS (Short Message Service). Aplikasi SMS telah banyak digunakan sebagai 

salah satu media komunikasi yang sangat populer dan banyak digunakan oleh 

masyarakat umum. Perkembangan teknologi SMS sekarang tidak hanya untuk mengirim 

pesan tetapi dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memonitor dan mengontrol 

peralatan listrik yang terletak di remote area, sms banking , informasi service, media 

promosi, kuis dan aplikasi lainnya. 

Aplikasi SMS sebagai media infomasi yang mempunyai karakteristik cepat, 

murah dan fleksibel kebanyakan masih digunakan untuk media seperti kuis, informasi 

pelanggan, informasi pegawai dan sebagainya. Masih sedikit sekali penerapan aplikasi 

SMS ini digunakan untuk media yang mampu mendukung sistem keamanan yang ada, 

khususnya di Indonesia. 

Sistem informasi yang berorientasi terhadap keamanan dalam suatu negara akan 

sangat berbeda penerapannya antara satu negara dengan negara lain. Dibeberapa 

negara maju kini sudah terdapat suatu sistem keamanan yang mampu menghubungi 

pihak kepolisian setempat jika terjadi suatu peristiwa kriminal (perampokan), sementara 

di beberapa negara berkembang khususnya Indonesia sistem keamanan masih bersifat 

lokal dan konvensional, seperti misalnya alarm lokal dan hanya bisa menghubungi pihak 

berwajib dengan media telepon setelah perampokan terjadi sehingga akan mengurangi 

kecepatan reaksi pihak keamanan terhadap persitiwa kriminal yang terjadi di wilayahnya. 

Kecepatan dan ketepatan informasi memegang peranan penting dalam dunia IT 

khususnya untuk menunjang keberadaan suatu lembaga atau perusahaan untuk 

melayani atau memenangkan dalam persaingan global yang semakin ketat. Penggunaan 

teknologi SMS sebagian besar digunakan sebagai media promosi dan selebihnya adalah 

sebagai media informasi oleh suatu instansi. Menyadari beberapa fenomena tersebut, 

timbul inisiatif untuk berpartisipasi aktif dengan menerapkan teknologi SMS dalam 

membangun sistem yang mampu membantu sistem keamanan yang ada di Indonesia, 

khususnya di Yogyakarta ini.  

  

2. Landasan Teori 

2.1 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem merupakan komponen-komponen ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi 

saling berhubungan untuk membentuk satu kesatuan sehingga tujuan sistem itu dapat 
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tercapai. Sedangkan informasi merupakan data yang sudah diolah menjadi sebuah 

bentuk bagi pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau 

mendukung sumber informasi.  

Sehingga dapat disimpulkan definisi umum sistem informasi adalah sebuah 

sistem yang terdiri atas rangkaian subsistem informasi terhadap pengolahan data tuntuk 

menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. 

2.2 Konsep Dasar SMS  

SMS adalah layanan pesan singkat berbasis tulisan (teks)  dengan media 

komunikasi ponsel. Ada beberapa alasan mengapa begitu banyak orang begitu nyaman 

menggunakan teknologi SMS ini untuk berkomunikasi satu dengan lainnya, antara lain 

yaitu: 

1. SMS dapat dibaca dan dikirimkan kapanpun dimanapun kita berada jika 

daerah tersebut terjangkau oleh jaringan. 

2. SMS dapat dikirim ke nomor tujuan meskipun nomor tujuan sedang tidak 

aktif, jadi tidak perlu mengecek apakah nomor tujuan sedang aktif atau 

tidak. 

3. Untuk saat ini SMS dianggap lebih murah dan praktis 

4. Jaminan pengiriman SMS oleh provider 

Berikut gambar mekanisme pengiriman SMS. 

 

Gambar 2.1 Mekanisme Kerja SMS 

SMS yang dikirim oleh nomor pengirim akan dimasukkan kedalam SMS center 

operator nomor pengirim, kemudian SMS center akan mengirimkan SMS ke nomor yang 

dituju secara langsung. Nomor penerima akan mengirim sebuah delivery report yang 

menyatakan bahwa SMS telah diterima ke SMS center. SMS center kemudian akan 

meneruskan report tersebut ke nomor pengirim SMS, disertai status report dari proses 

pengiriman SMS tersebut. 
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2.3 Konsep Dasar SMS Gateway 

SMS Gateway adalah sebuah sistem yang dipergunakan untuk memudahkan 

seseorang atau sebuah perusahaan mengirimkan pesan SMS yang sama dalam waktu 

yang bersamaan pada banyak orang. Kemudian pengertian SMS Gateway lebih 

mengarah pada sebuah program yang mengkomunikasikan antara sistem operasi 

komputer dengan perangkat komunikasi yang terpasang untuk mengirim dan menerima 

SMS. Pengertian SMS Gateway tersebut dapat digambarkan seperti gambar berikut ini:  

 

Gambar 2.2  Mekanisme Kerja SMS Gateway baru 

2.4 Program SMS Gateway Gammu untuk Windows 

Gammu merupakan software SMS Gateway yang sangat bagus, terkenal dan 

penggunaanya bersifat gratis. Selain mudah penggunaanya, perangkat modem yang 

support cukup banyak. Penulis memadukan SMS Gateway Gammu sebagai aplikasi 

untuk mengirim dan menerima SMS, untuk merancang tampilan user dengan 

menggunakan Visual Basic 6.0 dan pengolah  database MySQL. 

2.5  Microsoft Visual Basic 6.0 

Bahasa BASIC pada dasarnya adalah bahasa yang mudah dimengerti sehingga 

pemrograman di dalam bahasa BASIC (Beginners All Purpose Symbolic Code) dapat 

dengan mudah dilakukan meskipun oleh orang yang baru belajar membuat program. Hal 

ini lebih mudah lagi setelah hadirnya Microsoft Visual Basic, yang dibangun dari ide untuk 

membuat bahasa yang sederhana dan mudah dalam pembuatan scriptnya (simple 

scripting language) untuk GUI (graphic user tampilan) yang dikembangkan dalam sistem 

operasi Microsoft Windows.  

Visual Basic merupakan bahasa pemrograman yang sangat mudah dipelajari, 

dengan teknik pemrograman visual yang memungkinkan penggunanya untuk berkreasi 

lebih baik dalam menghasilkan suatu program aplikasi. Ini terlihat dari dasar Visual Basic 

dalam pembuatan form, dimana pengguna dapat mengatur tampilan form kemudian 

dijalankan dalam script yang sangat mudah.  
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2.6  MySQL  

MySQL adalah sebuah database yang open source dan paling banyak digunakan 

dalam organisasi maupun personal. Database ini memiliki keunggulan dalam 

kecepatannya melakukan koneksi, pengiriman data dan kecepatan untuk melakukan 

query-query yang sederhana.  

Keuntungan menggunakan MySQL dapat didefinisikan sebagai berikut : 

1. MySQL merupakan Database Management System (DBMS). 

2. MySQL dapat digunakan sebagai server maupun sebagai database 

client. 

3. MySQL dapat menangani banyak query di dalam satu permintaan. 

4. Keamanan data pada MySQL dapat terjamin karena MySQL 

menggunakan enkripsi password ketika akan dihubungkan ke suatu 

server. 

5. MySQL memiliki driver ODBC, sehingga dapat di akses ke dalam bahasa 

pemrograman. 

MySQL banyak digunakan untuk pemrograman baik berbasis web ataupun 

desktop  karena MySQL mampu menampung data dalam skala yang cukup besar.  

3 Analisa (Proses Penelitian) 

3.1  Identifikasi Masalah 

Dalam sistem yang ada proses untuk melakukan laporan kejahatan dari pihak 

instansi hanya melalui media telepon dan hal tersebut dilakukan beberapa saat setelah 

terjadi tindakan kejahatan. Proses tersebut dirasakan masih belum maksimal dalam 

memenuhi kebutuhan untuk peningkatan keamanan dikarenakan: 

1. Proses penyampaian informasi masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan 

penyampaian informasi tersebut memakan waktu yang relatif cukup lama 

untuk sampai kepihak kepolisian (yang bertanggung jawab terhadap 

keamanan setempat). Hal ini berhubungan dengan keadaan saat 

perampokan dilakukan misalnya penyanderaan, kejiwaan para korban yang 

tidak memungkinkan untuk melakukan laporan menggunakan layanan 

telepon. 

2. Mengurangi kemungkinan bottleneck di line telepon saat terjadi laporan 

beberapa kejadian kejahatan pada waktu yang hampir bersamaan. 
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3. Keakuratan data dalam pelaporan tindak kriminal kurang terjamin. Hal ini 

sering terjadi karena tindakan iseng oleh para oknum yang tidak 

bertanggung jawab.  

4. Proses tanggap yang memakan waktu itu masih kurang efektif dan efisien 

karena laporan yang datang terlambat sehingga akan lebih banyak waktu 

lagi untuk pihak yang berwajib dalam mengidentifikasi kejahatan dan 

melakukan tindakan terhadap kejahatan yang terjadi jika pelaku sudah tidak 

bisa terlacak lagi. 

 

3.1.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem ini digunakan untuk memperkiraan kebutuhan sistem 

baru. Analisis kebutuhan sistem ini meliputi kebutuhan fungsional (Functional 

Requirement) dan kebutuhan non fungsional (Non functional Requirement). Kebutuhan 

fungsional merupakan jenis kebutuhan yang berisi proses-proses yang dimiliki sistem 

sedang kebutuhan nonfungsional merupakan tipe kebutuhan yang berisi properti perilaku 

yang dimiliki sistem. 

3.1.1.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirement) 

1. Sistem dapat melakukan otentifikasi pengguna 
a. Sistem dapat melakukan otorisasi pengguna dengan form login. 
b. Hanya pengguna yang mempunyai username dan password yang bisa 

menggunakan sistem. 
2. Sistem harus dapat melakukan cek koneksi ke server 

a. Sistem di client dapat melakukan cek koneksi dengan mengirimkan 
pesan “cek koneksi” ke server yang di lakukan oleh pengguna. 

b. Server dapat merespon cek koneksi dengan membalas pesan “cek 
koneksi” dengan  “koneksi sukses”. 

c. Jika dalam 5-10 menit tidak ada respon dari server, maka di pastikan 
koneksi gagal. 

3. Sistem harus dapat memengirimkan alert ke server 
a. Sistem di client  dapat mengirimkan alert dengan mengirimkan pesan 

“ALERT” ke server yang secara otomatis pada saat pengguna menekan 
tombol trigger yang telah ditentukan. 

b. Server dapat merespon alert dengan membalas pesan “ALERT” dengan  
“Alert sukses. Bantuan segera datang”. 

c. Jika dalam 5-10 menit tidak ada respon dari server, maka di pastikan 
alert gagal. 

4. Sistem dapat menampilkan informasi alert 
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a. Sistem di server dapat memberikan peringatan kepada penjaga saat ada 
alert baru, baik berupa audio maupun visual. 

b.  Sistem di server dapat  menampilkan informasi pengirim alert saat ada 
alert terbaru. 

c. Sistem di server dapat  menampilkan informasi alternatif jalur 
pengepungan terhadap instansi yang mengalami perampokan. 

d. Sistem di server menyediakan fasilitas history untuk melihat bila terjadi 
beberapa alert dalam satu waktu. 

5. Sistem harus dapat melakukan pengolahan data instansi(user) 
a. Sistem di server dapat melakukan penambahan, pengeditan dan 

penghapusan terhadap data instansi yang terdapat di database server. 
b. Sistem di server dapat menampilkan beberapa instansi yang terdaftar di 

database. 
6. Sistem harus dapat melakukan pengolahan data SMS. 

a. Pengguna baik di server maupun di client dapat melihat history data baik 
di inbox maupun di outbox. 

b. Pengguna baik di server maupun di client dapat melakukan 
penghapusan history baik di inbox maupun di outbox. 

7. Sistem harus dapat melakukan laporan tindakan kejahatan secara otomatis 
a. Sistem di server dapat membuat laporan alert dan cek status yang 

diterima. 
b. Sistem harus dapat memberikan informasi bantuan penggunaan dan 

informasi tentang aplikasi 
c. Sistem di server maupun di client dapat memberikan informasi bantuan 

tentang cara penggunaan sistem. 
d. Sistem di server maupun di client dapat memberikan informasi tentang 

aplikasi yang bersangkutan. 
 

3.1.1.2 Kebutuhan Non Fungsional (Non Functional Requirement) 

1. Analisis Perangkat Keras (Hardware)  
a. Komputer Server 

Komputer Server merupakan pusat proses yang berfungsi untuk 
mengolah data SMS dan port. Prototype komputer server yang 
digunakan adalah sebuah laptop dengan spesifikasi sebagai berikut: 
 Laptop BenQ Joybook R45 
 Processor Intel Core 2 Duo 2.00GHz 
 RAM 2 GB 
 Hardisk FUJITSU 200 GB 
 VGA Nvidia Geforce 8500m G  

  
b. Komputer Client 

Komputer Client merupakan pusat proses yang berfungsi untuk 
mengirimkan SMS alert. Prototype komputer client yang digunakan 
adalah sebuah laptop dengan spesifikasi sebagai berikut: 
 Laptop BenQ Joybook R45 
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 Processor Intel Core 2 Duo 2.00GHz 
 RAM 2 GB 
 Hardisk FUJITSU 200 GB 
 VGA Nvidia Geforce 8500m G 

c. Modem 
Modem berfungsi untuk mengirim dan menerima SMS. Dalam 
perencanann ini menggunakan 2 buah modem dengan spesifikasi 
sebagai berikut: 
 Modem HUAWEI E220 (untuk komputer server) 
 Modem HUAWEI E220 (untuk komputer client) 

 
2. Analisis Perangkat Lunak(Software) 

a. Sistem operasi Windows 7 
Sistem operasi ini digunakan untuk menjembatani komunikasi antara 
hardware dan software yang digunakan agar mampu berkomunikasi 
sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. 

b. Visual Basic 6.0 
Visuab Basic 6.0 digunakan untuk merancang GUI (Graphic User 
Tampilan) dalam sistem yang akan dibangun. 

c. Gammu 1.25.0 
Gammu merupakan sebuah software SMS Gateway yang sangat bagus 
dan bersifat gratis. Penulis memadukan SMS Gateway dan Gammu 
sebagai aplikasi untuk mengirim dan menerima SMS 

d. MySQL 5.1.30 
MySQL digunakan sebagai database untuk menyimpan informasi – 
informasi yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem ini. 

 
3. Analisis Pengguna (Brainware) 

a. Pengguna di server (Server User) 
Pengguna di server ini mempunyai tugas utama untuk memonitor setiap 
laporan yang yang diterima. Selain itu administrator bertugas untuk 
mengatur data baik data instansi, data SMS masuk, data SMS terkirim 
maupun membuat laporan dari alert dan status koneksi sistem yang ini. 

b. Pengguna di instansi (Client User) 
Tugas utama seorang pengguna di pihak instansi ini adalah melakukan  
cek koneksi dan alert menggunakan sistem yang ada sesuai kondisi di 
lapangan. 
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3.2 Perancangan Sistem 

3.2.1   Perancangan Sistem Secara Umum 

 

Gambar 3.1  Arsitektur Sistem  SIPERAK secara umum 

3.2.2   Use Case Diagram 

 

Gambar 3.2 Use Case SIPERAK 
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3.2.3   Class Diagram 

 

Gambar 3.3 Class Diagram SIPERAK – Server 

 

 

Gambar 3.4 Class Diagram SIPERAK - Client 
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3.2.4   Activity Diagram 

 

Gambar 3.5 Activity Diagram SIPERAK  

 

3.2.5   Sequence Diagram 

 

Gambar  3.6 Sequence Diagram Siperak – Cek Koneksi(Client) 
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Gambar  3.7 Sequence Diagram Siperak – Kirim Alert(Client) 

 

Gambar  3.8 Sequence Diagram Siperak – Monitor Alert(Server) 

 

Gambar  3.9 Sequence Diagram Siperak – Control Data Instansi (Server) 
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4 Implementasi dan Pembahasan Sistem 

4.5  Pengujian Sistem Secara Keseluruhan 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat kerja dari seluruh sistem secara 

bersamaan. Untuk itu servis Gammu, MySQL Database dan aplikasi sistem yang dibuat 

dari Visual Basic 6.0 harus dijalankan dahulu. 

4.5.1   Pengujian Form Cek Koneksi 

Pengujian cek koneksi dilakukan oleh sistem yang berperan sebagai client. 

Dalam kasus ini pengguna bisa melakukan cek koneksi dengan menekan tombol “Cek 

Koneksi ke Server”. Jika sistem di server mereplay pesan yang diterima maka dalam 

datagrid akan muncul status cek koneksi terbaru beserta tanggal dan waktu 

penerimaannya. 

 

Gambar 4.1 Pengujian form cek koneksi sukses (Client) 

4.5.2   Pengujian Form Kirim Alert 

Pengujian kirim alert dilakukan oleh sistem yang berperan sebagai client. Dalam 

kasus ini pengguna bisa melakukan cek koneksi dengan menekan tombol “ALERT”. 

Maka dalam datagrid akan muncul status cek koneksi terbaru. Jika sistem di server 

mereplay pesan yang diterima maka dalam datagrid akan muncul status cek koneksi 

terbaru beserta tanggal dan waktu penerimaannya. 
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Gambar 4.2 Pengujian form kirim alert sukses (client) 

4.5.3   Pengujian Form Data Instansi 

Dalam form data instansi ini pengujian dilakukan dengan cara melakukan proses 

simpan, ubah dan hapus data. Dalam form ini terdapat juga fasilitas untuk melakukan 

load image peta instansi beserta penambahan beberapa jalur kepung yang bisa langsung 

di tampilkan saat alert terjadi. Sehingga akan memudahkan pihak berwajib untuk 

menjalankan tugas.  

 

Gambar 4.3 Pengujian form data instansi sukses (server) 
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4.5.4   Pengujian Form Monitor Alert 

Pengujian form monitor alert ini dibagi menjadi 2, yaitu form monitor dalam 

keadaan aman dan form monitor saat alert terjadi. Form monitor dalam keadaan aman 

akan mempunyai tampilan sebagai berikut : 

 

Gambar 4.4 Pengujian form monitor alert status aman sukses  

Sedangkan saat alert terjadi maka form monitor akan menampilkan data instansi 

pengirim alert beserta peta lokasi dan jalur alternative pengepungan. Pada saat yang 

bersamaan sistem juga memberikan peringatan berupa audio yaitu suara sirine yang 

tidak akan berhenti sebelum pengguna di server mereset status alert tersebut. Berikut 

adalah tampilan monitor alert saat alert terjadi : 

 

Gambar 4.5 Pengujian form monitor alert status alert sukses  



15 

 

 

4.5.5  Pengujian Form History Alert 

Dalam pengujian form history ini digunakan untuk melihat catatan beberapa alert 

yang terjadi dalam satu waktu sehingga tidak ada satu alert pun yang terlewatkan. 

 

Gambar 4.6 Pengujian form history alert 

4.5.6   Pengujian Pengiriman Alert Melalui No Yang Belum Terdaftar 

Pengujian ini dilakukan dengan merngirim sms dengan format alert dari no 

handphone yang belum terdaftar di data instansi. Hasilnya adalah dalam form monitor 

tidak terjadi alert, hanya ditemukan data sms di table inbox.  

4.5.7   Pengujian Kecepatan Pengiriman dan Penerimaan SMS 

Pengujin ini dilakukan untuk mengetahui layanan operator yang dapat 

mengirimkan SMS yang tercepat dan kendala apa saja yang mempengaruhinya. 

Pengujian in dilakukan dengan menghitung waktu rerata yang dibutuhkan untuk mengirim 

dan menerima SMS dari operator yang sama maupun operator yang berbeda. Dalam 

pengujian ini jasa layanan operator yang digunakan adalah Telkomsel (AS) dan Indosat 

(IM3) dan XL. 

Tabel 4.1 Hasil uji coba waktu pengiriman(detik) 

Server/Client XL Indosat (IM3) Telkomsel(AS) 

XL 22 36 40 

Indosat (IM3) 18 20 23 

Telkomsel(AS) 20 26 33 
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Dari hasil uji coba diatas dapat disimpulkan, untuk kecepatan dapat digunakan 

provider IM3 sedang untuk kestabilan waktu penyampaian dapat menggunakan provider 

XL. 

5.   Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan “Sistem Peringatan Kejahatan Berbasis 

SMS Gateway” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem Peringatan Kejahatan ini dapat memberikan informasi tentang 

tindakan kejahatan, waktu kejadian, tempat kejadian, peta lokasi kejadian 

kejahatan serta alternatif pengepungan. Adapun kelebihan yang didapat 

dengan adanya sistem komputerisasi ini antara lain: 

a. Penyajian informasi secara cepat, tepat, akurat dan relevan. 

b. Hemat waktu dalam melakukan sikap tanggap terhadap tindakan 

kejahatan. 

c. Meningkatakan pelayanan keamanan bagi pihak kepolisisan kepada 

seluruh masyarakat. 

2. Sistem Peringatan Kejahatan ini dapat memberikan peringatan langsung ke 

komputer server via sms dan di terjemahkan dalam informasi yang 

dibutuhkan di komputer server. 
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