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ABSTRACT 

The rapid developments in information technology and communications provide a 

great influence on various aspects of human life. The most obvious changes are 

fundamental changes to the way people communicate over long distances. SMS is one of 

the media to receive and send information that is very effective and efficient. Currently 

SMS developed into an application called SMS Gateway. Through SMS Gateway facility, 

one can obtain information, etc. at a cost that is relatively inexpensive and easy method. 

SMS Gateway System is built with three main components namely as a tool 

dedicated server Gammu SMS gateway, Java as a programming language to create SMS 

applications, and MySQL as database server. Gammu serves to connect the computer to 

the mobile phone as an SMS Gateway server that processes the sending and receiving 

SMS. MySQL functions to store data and applications built from Gammu. While Java is a 

programming language used to create desktop applications that process data flight 

bookings, and process incoming SMS then automatically perform an SMS reply. 

Based on the above, the authors intend to implement SMS Gateway technology 

through "Making ApplicationBased on SMS Gateway For Booking Airfare Using 

NetBeans IDE 6.8 In Gardoe Tickets" which is used to assist companies in managing 

the system of ticket sales and reservations. 
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1. Pendahuluan 

   SMS (Short Message Service) adalah salah satu teknologi komunikasi yang 

handal saat ini. Dengan SMS kita dapat mengirim pesan dalam waktu singkat, dan  

setiap  pesan yang masuk  pasti  akan  dibaca oleh penggunanya karena  sifat  ponsel  

yang  personal. Jadi dari siapapun SMS  yang  masuk,  orang  tersebut  pasti  akan  

membuka  dan  membacanya,  sehingga pesan dapat tersampaikan dengan cepat dan 

lebih efisien. Selain untuk mengirim pesan antar pengguna ponsel, SMS juga cocok 

diterapkan dengan sistem informasi berbasis komputer yang dapat digabungkan dengan 

database.  

2.     Landasan Teori 

2.1   Short Message Services(SMS) 

Short Message Services merupakan fasilitas standard dari Global System For 

Mobile Communication (GSM). Fasilitas ini digunakan untuk mengirim dan menerima 

pesan dalam bentuk teks ke dan dari sebuah ponsel. Teknologi ini pertama kali 

dikenalkan pada tahun 1992 di Eropa oleh ETSA (Eurpoe Telecommunication Standards 

Institute).  

Kemudahan yang ditawarkan oleh fasilitas SMS ini memungkinkan 

dikembangkannya berbagai aplikasi yang berbasis SMS, seperti e-ticketing via SMS 

Gateway. 

2.1.1 Karakteristik SMS 

 Beberapa  karakterisitik SMS antara lain : 

     1) Bandwidth yang digunakan rendah.  

     2) Pesan SMS dijamin sampai atau tidak sama sekali, selayaknya e-mail, sehingga 

jika terjadi kegagalan sistem, time out atau hal lain yang menyebabkan SMS tidak 

terkirim akan diberikan informasi (report) yang menyatakan pesan SMS gagal terkirim. 

     3) Berbeda dengan fungsi pemanggilan (Call) sekalipun pada saat mengirim SMS 

ponsel tujuan tidak aktif, bukan berarti pengiriman SMS akan gagal, namun SMS akan 

masuk kedalam antrian terlebih dahulu sebelum time out. SMS akan segera dikirim jika 

ponsel yang dituju sudah aktif. 

2.1.2   Cara Kerja SMS 

SMS yang akan kita kirim melalui HP akan melalui beberapa proses sebelum 

SMS tersebut sampai ke nomor tujuan. ketika kita mengirimkan sebuah pesan, SMS 

tersebut akan dikirim dulu ke server yang disebut juga SMS Center yang bertugas 

mengirim SMS ke nomor tujuan.  

Berikut adalah gambar mekanisme pengiriman SMS 
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Gambar 2.1 Mekanisme Pengiriman SMS 

2.2 SMS Gateway 

SMS Gateway adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai gateway 

(gerbang) untuk menghubungkan antara sistem komputer dengan SMS Center dari 

operator seluler. Gateway bekerja menerima pesan SMS dan mengirimkannya ke 

komputer, setelah data pesan SMS diterima oleh komputer, dapat dilakukan berbagai hal 

terhadap data tersebut seperti pada proses pengolahan data. Hal ini dilakukan dengan 

melibatkan suatu database. Dengan cara ini SMS Gateway dapat mengirim pesan 

balasan secara otomatis kepada pengirim SMS dengan menggunakan layanan SMS 

Autorespond 

2.3  GAMMU 

             Gammu adalah software bantu atau tools yang bersifat open source yang 

digunakan untuk membangun aplikasi SMS Gateway. Selain mudah penggunaannya, 

perangkat modem GSM yang support cukup banyak mulai dari Nokia, Siemens, Sonny 

Ericsson. Selain itu ada perangkat lain yang bisa dijadikan sebagai SMS Gateway 

dengan software Gammu yaitu modem GSM. Database yang disupport Gammu adalah 

MySQL. 

Kelebihan Gammu dari tool SMS Gateway lainnya adalah : 

1. Gammu bisa di jalankan di Windows maupun Linux 

2. Banyak device yang kompatibel oleh Gammu 

3. Gammu menggunakan database MySQL 

4. Baik kabel data USB maupun SERIAL, semuanya kompatibel dengan Gammu 

2.4   Perangkat Lunak 

2.4.1   NetBeans IDE 6.8 

NetBeans IDE adalah IDE open source yang ditulis sepenuhnya dengan bahasa 

pemrograman Java menggunakan platform NetBeans. NetBeans IDE mendukung 

pengembangan semua tipe aplikasi Java (J2SE, web, EJB, dan aplikasi mobile). Fitur 

lainnya adalah sistem proyek berbasis kontrol versi, dan refactoring. 



vi 

 

 

Gambar 2.2 NetBeans IDE 6.8 

         Semua fungsi IDE disediakan oleh modul-modul. Tiap modul menyediakan fungsi 

yang didefinisikan dengan baik, seperti dukungan untuk bahasa pemrograman Java, 

editing atau dukungan bagi CVS. NetBeans memuat semua modul yang diperlukan 

dalam pengembangan Java dalam sekali download, memungkinkan pengguna untuk 

mulai bekerja sesgera mungkin. Fitur baru untuk bahasa pemrograman lain, dapat 

ditambahakan dengan menginstal modul tambahan,  sebagai contoh : Sun Studio, Sun 

Java Studio Enterprise, dan Sun Java Studio Creator dari Sun Microsystem semuanya 

berbasis NetBeans IDE. 

2.4.2   XAMPP 5.0.67 

 XAMPP adalah aplikasi berbasis open source, yang endukung banyak sistem 

operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server 

yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL 

daabase, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrgraman PHP dan 

Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (empat sistem operasi apapun), apache, 

MySQL, PHP dan Perl. Bagian terpenting dari XAMPP adalah sebagai berikut : 

 htdoc adalah folder tempat meletakkan berkas yang akan dijalankan, seperti 

berkas PHP, HTML dan skrip lainnya. 

 PHPMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola basis data MySQL yang ada 

di komputer. Untuk membukanya, buka browser lalu ketikkan alamat 

http://localhost/phpMyAdmin, maka akan muncul halaman PhpMyAdmin.  

 Kontrol Panel yang berfungsi untuk mengelola layanan (service).  

Berikut adalah tampilan dari XAMPP : 

http://localhost/phpMyAdmin
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Gambar 2.4 XAMPP 5.0.67 

 

3.    Analisis 

Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang menguraikan bagian-

bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagus komponen tersebut bekerja dan 

berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka
1
. Analisis bertujuan untuk mendapatkan 

pemahaman secara keseluruhan tentang sistem yang akan kita kembangkan 

berdasarkan masukan dari calon pengguna. 

3.1   PIECES 

3.1.1   Analisis Kinerja (Performance) 

Adalah kemampuan menyelesaikan tugas bisnis dengan cepat sehingga sasaran 

cepat tercapai. Sedangkan kinerja dari suatu sistem senantiasa dituntut untuk selalu 

efektif, yang dapat diukur dari throughput dan response time. Throughput atau jumlah 

produksi adalah jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu 

sedangkan response time atau waktu tanggap adalah waktu rata-rata diantara suatu 

transaksi dan tanggapan yang diberikan kepada transaksi tersebut.  

Sistem yang saat ini digunakan oleh Gardoe Tiket dalam melayani calon 

penumpang yaitu calon penumpang datang langsung ke Gardoe Tiket untuk memesan 

tiket. Sehingga pelayanan menjadi kurang efektif, karena tidak setiap calon penumpang 

dapat menyempatkan waktu untuk datang ke Gardoe Tiket. 

3.1.2   Analisis Informasi (Information) 

Informasi merupakan komoditas yang krusial bagi pemakai akhir. Dengan 

adanya informasi yang baik, perkembangan suatu perusahaan atau instansi bisa berjalan 

dengan lancar. Informasi yang tersusun dari sistem pemesanan tiket ini salah satunya 

adalah dengan membuat laporan pemesanan tiket. Laporan ini berfungsi untuk 

                                                 
1
 Hanif Al Fatta. Analisis & Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan &  
Organisasi Modern. ANDI Yogyakarta. 2007. Hal 44 
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mencocokkan pemesanan antara Gardoe Tiket dan PT Grami Setya Mulya yaitu agen 

yang menangani sub agen penjualan tiket seperti Gardoe Tiket. 

3.1.3   Analisis Ekonomi (Economy) 

Adalah penilaian sistem atas pengurangan dan keuntungan yang akan 

didapatkan dari sistem yang akan dikembangkan. Sistem ini akan memberikan 

penghematan operasional dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan 

dibuatnya sistem pemesanan tiket berbasis SMS Gateway ini calon penumpang dapat 

memesan tiket via SMS walaupun kios Gardoe Tiket tutup. Karena di rumah pemilik 

Gardoe Tiket sudah terpasang koneksi internet, maka booking tiket dapat dilakukan 

dirumah. Pelayanan seperti ini dapat dilakukan terutama untuk calon penumpang yang 

sudah menjadi pelanggan Gardoe Tiket.  

3.1.4   Analisis Pengendalian (Control) 

 Setiap kegiatan yang berlangsung pada perusahaan dan instansi perlu dipantau 

atau dimonitoring dan dibetulkan jika ditemukan adanya kinerja yang dibawah standar. 

Kontrol dipasang untuk meningkatkan kinerja sistem, mencegah atau mendeteksi 

penyalahgunaan sistem, dan menjamin keamanan data, informasi, dan persyaratan. 

Sebagai contoh dalam Gardoe Tiket, data masih berupa arsip atau dokumen, apabila 

data tersebut rusak atau hilang dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung 

jawab, akan menimbulkan masalah dalam keamanan data serta informasi. Aplikasi yang 

akan dibuat menggunakan database untuk menyimpan dan mengelola data, sehingga 

keamanan data lebih terjamin.  

3.1.5   Analisis Efisiensi (Eficiency) 

  Analisis efisiensi berhubungan dengan sumber daya yang ada guna 

meminimalkan pemborosan. Efisiensi dari sistem yang dikembangkan adalah pemakaian 

secara maksimal atas sumber daya yang tersedia yang meliputi manusia, informasi, 

waktu, uang, peralatan, ruang dan keterlambatan pengolahan data. Dari hasil yang 

diperoleh bahwa pendayagunaan waktu dan personil mesin kurang efisien, karena untuk 

proses pencarian data dan pembuatan laporan masih dilakukan secara manual dengan 

berdasar dokumen-dokumen yang ada yang juga dicatat secara manual (tertulis). 

3.1.6   Analisis Pelayanan (Services) 

Pelayanan sangat penting bagi calon penumpang, terlebih untuk pelanggan 

Garoe Tiket. Pelayanan yang baik dan prima akan meningkatkan popularitas dari instansi 

atau perusahaan tersebut. Oleh karena itu pelayanan harus diberikan sebaik-baiknya 

kepada pelanggan. Dalam hal ini Gardoe Tiket sudah bisa memberikan pelayanan yang 

baik kepada calon penumpang dari hal penyambutan, sopan santun, dan tutur kata yang 

disampaikan kepada calon penumpang.  
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4.   Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1   Pengetesan Aplikasi Pada Sisi Server dan Client 

4.1.1   Registrasi 

Tahap ini seorang calon penumpang yang ingin menggunakan layanan SMS 

Service harus mendaftar menjadi pelanggan terlebih dahulu. Pelanggan yang ingin 

mendaftar Ketik “REG#NAMA”, lalu kirim ke nomor server. Nomor server bisa diganti 

dengan kartu pasca bayar ataupun nomor 4 digit angka di masing-masing provider agar  

menghindari pulsa pada modem/ handphone habis. Tanda pembatas menggunakan „#„ 

dikarenakan untuk menghindari kesalahan penggunaan spasi berlebihan, yang 

mengakibatkan format pengetikan SMS menjadi salah. Pengguna mengirimkan SMS dari 

handphone nya, aplikasi akan menerima pesan tersebut dan ditampilkan dalam form 

inbox. 

 

Gambar 4.29 SMS Registrasi di menu inbox 

Aplikasi SMS akan mengirimkan SMS balasan ke pelanggan bahwa SMS registrasi 

sukses. Pelanggan akan menerima SMS balasan dari aplikasi. 

 

Gambar 4.30 Reply SMS Registrasi 

Data nama dan no HP dari pelanggan tersebut akan tersimpan secara otomatis dalam 

form pelanggan. 
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Gambar 4.31 Form Pelanggan 

SMS Registrasi ini menyimpan nomor Hp sebagai Primary Key, sehingga setiap nomor 

HP akan diidentifikasi hanya sebagai satu nama. Jika orang lain ingin melakukan 

registrasi menggunakan nomor HP yang telah terdaftar sebelumnya, maka sistem akan 

merespon SMS tersebut dan membalas dengan SMS bahwa nomor sudah terdaftar. 

 

Gambar 4.32 Reply SMS terdaftar 

Lalu bagaimana jika ada calon penumpang yang belum mendaftar namun dia ingin 

memesan tiket? Aplikasi tetap merespon SMS tersebut dan memberikan balasan SMS 

bahwa anda belum terdaftar.  

 

Gambar 4.33 Reply SMS belum terdaftar 

4.1.2   HELP 

Pada tahap ini pelanggan tidak mengetahui langkah selanjutnya dalam prosedur 

baik dalam pemesanan tiket, pembatalan tiket, dan layanan lainnya. Dalam pesan 
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balasan reg, sistem akan memberikan petunjuk untuk mengetik “HELP” dan kirim ke 

nomor server untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. 

 

   Gambar 4.34 Reply SMS HELP 

4.1.3   HELP#MASKAPAI 

Seorang pelanggan yang telah mendaftar kemudian ingin mengetahui daftar 

maskapai dan kota yang tersedia, maka ketik perintah HELP#MASKAPAI sesuai petunjuk 

pada reply SMS HELP sebelumnya. Aplikasi akan merespon dan membalas SMS ke 

nomor pelanggan. 

 

           Gambar 4.35 Reply SMS HELP#MASKAPAI 

4.1.4   HELP#PESAN 

Seorang pelanggan jika ingin mengetahui informasi untuk memesan tiket bisa 

mengetik perintah HELP#PESAN. SMS yang dikirimkan oleh pelanggan akan masuk ke 

dalam menu inbox dalam aplikasi dan diproses. Aplikasi juga akan memberikan informasi  

tentang bagaiman jika seorang pelanggan yang telah memesan tiket, namun dia ingin 

membatalkan tiket tersebut, yaitu dengan perintah BATAL#IDBooking.  



xii 

 

 

           Gambar 4.36 SMS HELP#PESAN di inbox 

 

Gambar 4.37 Reply SMS HELP#PESAN 

4.1.5   BOOKING 

Setelah pelanggan mengetahui daftar kota dan maskapai juga format untuk 

memesan tiket, pelanggan bisa memesan tiket dengan format sesuai petunjuk. Contoh :  

BOOKING#SURABAYA#JAKARTA#SJ#LATHIEF#12-07-2012#09.55 

Jika format pemesanan tiket sesuai dengan petunjuk seperti pada contoh diatas, maka 

SMS tersebut akan diproses di inbox dan dikirimkan SMS balasan/reply. 

 

     Gambar 4.38 SMS Booking masuk dalam inbox  
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Gambar 4.39 Reply SMS Booking di HP Pelanggan 

 

Setiap pelanggan yang telah memesan tiket akan ditambahkan ke form Booking 

secara otomatis. Penambahan data secara otomatis ini memudahkan operator untuk 

mengelola pemesanan tiket. Status pelanggan “Aktif” dan berwarna biru, untuk 

membedakan antara pelanggan yang status nya sudah memesan tiket dan yang telah 

membatalkan tiket.  

 

Gambar 4.40 Menu Booking 

Namun jika format pengetikan salah, seperti pada kasus dibawah ini. Pelanggan lupa 

belum menuliskan tanggal keberangkatan dan jam berangkat. 
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Gambar 4.41 Kesalahan format booking 

SMS tersebut tetap diproses dan pelanggan mendapatkan SMS balasan bahwa format 

pengetikan salah. 

 

Gambar 4.42 Reply SMS dari aplikasi 

Dalam format pengetikan SMS “HELP#MASKAPAI”, telah ditentukan bahwa  jika ID 

Maskapai untuk Garuda Indonesia=GA, Sriwijaya Air=SJ, Lion Air=JT, Batavia Air=YG, 

misal pelanggan ingin memesan tiket dengan maskapai Sriwijaya Air dengan ID SJ, 

namun pelanggan salah mengetikkan pesan dengan ID SS, maka sistem tetap merespon 

dan membalas SMS tersebut. 

 

Gambar 4.43 Kesalahan ID Maskapai 
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Gambar 4.44 Reply kesalahan ID Maskapai 

4.1.6   STATUS 

 Pelanggan yang telah memesan tiket namun ingin memastikan bahwa tiket yang 

dipesannya sudah benar, maka pelanggan dapat mengetik perintah “STATUS#ID 

Booking “. Pada kasus diatas, pelanggan bernama LATHIEF telah memesan tiket dengan 

IDBooking 1506.  

 

Gambar 4.45 Cek pemesanan tiket 

Jika format pengetikan SMS benar seperti contoh diatas, sistem akan mencari data 

ID Booking di form booking dan memberikan informasi sesuai dengan pemesanan tiket. 

 

Gambar 4.46 Reply status pelanggan 

Jika dalam pencarian data tidak terdapat ID Booking seperti yang dimaksudkan oleh 

pelanggan, maka sistem tetap memberikan SMS balasan/reply seperti pada kasus 

dibawah ini  
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Gambar 4.47 Data booking 

 

Gambar 4.48 Cek status 

 

Gambar 4.49 Reply IDBooking tidak diketahui 

4.1.7   BATAL 

 Tiket yang telah di pesan dapat dibatalkan oleh pelanggan dengan cara ketik 

“BATAL#IDBooking”. 

 

Gambar 4.50 Batal pesan tiket 

Pada contoh diatas tiket dengan IDBooking 1506 yang statusnya “Aktif” akan dibatalkan 

oleh pelanggan tersebut. Maka sistem akan mengirimkan SMS reply ke nomor HP 

pelanggan. 
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Gambar 4.51 Reply batal pesan tiket 

Secara otomatis, ID Booking 1506 yang semula “Aktif” telah dibatalkan dan statusnya 

berubah menjadi “Batal” dan berwarna merah.  Hal ini memudahkan operator dalam 

mengelola pemesanan tiket pesawat. 

 

Gambar 4.52 Status berubah otomatis setelah dibatalkan 

Untuk memastikan bahwa ID 1506 telah dibatalkan, dapat di cek dengan format 

“STATUS#1506”, maka sistem membalas bahwa ID tersebut tidak diketahui karena 

sudah dibatalkan sebelumnya.  

 

Gambar 4.53 Cek status 
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Gambar 4.54 Reply status 1506 

 

4.1.8   Unregistrasi 

 Perintah ini digunakan untuk berhenti berlangganan atau berhenti menggunakan 

layanan SMS ini. Ketik “UNREG” maka anda telah melakukan unregistrasi.  

 

Gambar 4.55 Unregistrasi 

 

Gambar 4.56 Reply SMS UNREG 

Setelah pelanggan melakukan UNREG, maka data pelanggan tersebut akan terhapus 

dengan sendirinya dari form pelanggan. Dan jika pelanggan ingin memesan tiket, 

pelanggan tersebut diharuskan untuk mendaftar kembali dengan cara ketik REG#NAMA. 
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Gambar 4.57 Form Pelanggan 

 

5. Kesimpulan 

Dari uraian dan penjelasan serta pembahasan keseluruhan materi pada bab-bab 

sebelumnya dan dalam mengakhiri pembahasan pembuatan aplikasi berbasis SMS 

Gateway untuk pemesanan tiket pesawat pada Gardoe Tiket, maka penulis mengambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Aplikasi SMS Gateway dirancang menggunakan Netbeans IDE 6.8 yang 

difungsikan untuk menangani sistem pemesanan tiket pesawat berbasis SMS bagi calon 

penumpang, untuk penerbangan dari dan menuju kota Jogja, Jakarta dan Surabaya 

bersifat satu arah (One Way) dan menggunakan maskapai penerbangan Garuda 

Indonesia, Sriwijaya Air, Batavia Air dan Lion Air.  

2. Aplikasi SMS Gateway ini dapat melakukan autoreply untuk memberikan 

informasi sesuai dengan format pesan yang dikirimkan oleh calon penumpang. 
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