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Sistem Informasi yang baik dapat membantu terlaksananya 

sebuah sistem secara efisien. Bila sistem yang berjalan tidak baik 

atau bahkan masih dilakukan secara manual maka sulit 

diharapkan untuk mendapatkan hasil yang cepat dan tepat dalam 

waktu yang singkat. Dan lebih baik lagi, bila sistem yang 

digunakan dapat terhubung ke Internet sehingga dapat diakses 

kapan saja dan dimana saja. Setelah melihat Sistem Informasi 

Fakultas Teknik Universitas Maritim Raja Ali Haji yang belum 

menggunakan sistem informasi terkomputerisasi, penulis sebagai 

calon Sarjana Teknik Informatika termotivasi untuk membuat 

sebuah Sistem Informasi untuk Fakultas Teknik Universitas 

Maritim Raja Ali Haji berbasis web dan sms gateway untuk 

mempercepat penyampaian dan penerimaan informasi dengan 

menggunakan PHP, MySQL, dan Gammu sebagai sms gateway. 

SMS Gateway adalah teknologi mengirim, menerima dan bahkan 

mengolah sms melalui computer dan sistem komputerisasi 

(software). SMS merupakan salah satu fitur pada handphone 

yang pasti digunakan oleh pengguna (user), baik untuk mengirim, 

maupun untuk menerima pesan. Selain harganya terjangkau, sms 

juga praktis, dapat dibaca kapan saja (berbeda dengan telepon 

yang harus diakses pada saat itu juga). Gammu adalah software 

open source yang berfungsi menyalin SMS dari ponsel ke 

database MySQL dan mengirim SMS yang ada di dalam database 

MySQL sehingga memory ponsel untuk SMS tidak akan pernah 

penuh. Aplikasi yang telah diuji cukup bermanfaat dalam 

memberikan layanan, sehingga membantu pengguna atau 

mahasiswa mendapat informasi yang dibutuhkan. 

 

 

Kata kunci : Gammu, MySQL, PHP, Sistem Informasi, SMS, 

SMS gateway, dan Web 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

SMS belakangan ini makin marak keberadaannya dalam 

kehidupan kita sehari–hari. Banyak dari kita yang 

menggunakan SMS sebagai sarana komunikasi sehari hari 

karena harganya yang murah. permasalahan yang dihadapi 

mahasiswa dan dosen dalam memperoleh informasi dan 

menyampaikan informasi perkuliahan adalah belum 

tersedianya media penyampaian informasi secara menyeluruh 

dan selama ini hanya menggunakan sistem manual, dengan 

menggunakan media kertas yang di tempelkan pada sebuah 

papan informasi. Keluhan-keluhan ketika ingin mengakses 

informasi juga sering ditemui, seperti kesulitan untuk bertemu 

dengan dosen, tidak sempat ke kampus, dan lain-lain. 

 Oleh sebab itu, dengan alasan ini penulis mencoba 

mengambil tema dalam penulisan  skripsi  ini  dengan  judul: 

“Integrasi Sistem Informasi Akademik FT UMRAH Berbasis 

Web Dan SMS  Gateway” yang akan menyajikan banyak fitur, 

seperti receive massage, sending massage, info (automatic 

reply). Dengan menggunakan PHP sebagai bahasa 

pemrograman berbasis GAMMU sebagai SMS gateway. 

Oleh sebab itu, dengan alasan ini penulis mencoba 

mengambil tema dalam penulisan  skripsi  ini  dengan  judul: 

“Integrasi Sistem Informasi Akademik FT UMRAH Berbasis 

Web Dan SMS  Gateway” yang akan menyajikan banyak fitur, 

seperti sending massage, info (automatic reply). Dengan 

menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman berbasis 

GAMMU sebagai SMS gateway. 

Oleh sebab itu, dengan alasan ini penulis mencoba 

mengambil tema dalam penulisan  skripsi  ini  dengan  judul: 

“Integrasi Sistem Informasi Akademik FT UMRAH Berbasis 

Web Dan SMS  Gateway” yang akan menyajikan banyak fitur, 

seperti sending massage, info (automatic reply). Dengan 

menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman berbasis 

GAMMU sebagai SMS gateway. 

 

B. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dipaparkan diatas maka dapat disusun tujuan penelitian adalah, 

membangun teknologi SMS gateway sebagai alternalif baru 

dalam sistem akademik dan mengimplementasikan suatu 

aplikasi sistem informasi yang memudahkan staf kampus, 

dosen, dan mahasiswa dalam berkomunikasi mobile berbasis 

SMS untuk menerima dan menyampaikan informasi dengan 

cepat dan mudah. 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan Dalam membangun sistem tersebut diperlukan 

beberapa batasan masalah, yaitu: 

a. Aplikasi ini di gunakan oleh FT UMRAH dan di fokuskan 

perancangannya  pada informasi-informasi yang sangat 

dibutuhkan oleh mahasiswa dalam perkuliahan. 

b. Aplikasi ini akan dibuat untuk mendapatkan informasi 

matakuliah yang di tawarkan pada semester bersangkutan, 

melihat kalender akademik, jadwal kuliah, jadwal ujian, 

jadwal ajar dosen, pengisian LIRS (lembar isian rencana 

studi), pengisian nilai, dan transkip akademik. 
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c. Proses SMS Gateway auto respond yang tersedia pada 

sistem informasi akademik ini hanya di fokuskan untuk 

mahasiswa. 

d. Proses SMS Gateway auto respond yang tersedia pada 

sistem informasi akademik ini hanya untuk mendapatkan 

data jadwal kuliah, jadwal ujian UTS (ujian tengah 

semester) maupun UAS (ujian akhir semester), transkrip 

nilai per semester, dan kalender akademik. 

e. Proses SMS Gateway pengumuman, hanya digunakan oleh 

kaprodi, dosen, dan admin yang nantinya akan dikirimkan 

kepada mahasiswa. 

f. Proses SMS Gateway auto reply hanya mengambil data 

informasi semester yang sedang berjalan.  

g. Proses SMS Gateway dapat berjalan apabila sistem 

informasi akademik telah atau sedang berjalan (aktif). 

h. Setiap user hanya menggunakan satu nomor handphone 

yang terdaftar pada sistem informasi akademik. 

 

LANDASAN TEORI 

D. SMS Gatewy 

SMS Gateway adalah teknologi mengirim, menerima 

dan bahkan mengolah sms melalui computer dan sistem 

komputerisasi (software). Seperti kita ketahui, pada jaman 

sekarang, hampir semua individu telah memiliki telepon 

selular (handphone), bahkan ada individu yang memiliki lebih 

dari 1 handphone. SMS merupakan salah satu fitur pada 

handphone yang pasti digunakan oleh pengguna (user), baik 

untuk mengirim, maupun untuk menerima sms.Selain harganya 

terjangkau, sms juga praktis, dapat dibaca kapan saja (berbeda 

dengan telepon yang harus diakses pada saat itu juga). 

E. Pengertian Database 

Database atau basis data adalah sekumpulan data yang 

memiliki hubungan secara logika dan diatur dengan susunan 

tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan komputer 

(Wahana Komputer – SQL Server 2008 Express – 2010). 

Keamanan data dalam database juga menjadi hal yang mejadi 

perioritas utama. Keamanan database dibangun di atas 

kerangka meliputi tiga konstruksi: kerahasiaan, integritas dan 

ketersediaan (Bertino & Sandhu,2005). 

F. MySQL 

MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen 

basis data SQL (data management system) atau DNMS yang 

multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di 

seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai 

perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU General Public 

Licenci (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi 

komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak 

cocok dengan penggunaan GPL . Tidak seperti Apache yang 

merupakan software yang dikembangkan oleh komunitas 

umum, dan cipta untuk code sumber dimiliki oleh penulisnya 

masing-masing, MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah 

perusahaan komersial Swedia yaitu MySQL AB. MySQL AB 

memegang penuh hak cipta hampir atas semua kode 

sumbernya. Kedua orang Swedia dan satu orang Finlandia 

yang mendirikan MySQL AB adalah : david axmark, allan 

larsson, dan Michael “monthy widenius. 

G. Gammu 

Gammu merupakan salah satu tools untuk mengembangkan 

aplikasi SMS Gateway yang cukup mudah diimplementasikan 

dan pastinya gratis. Kelebihan Gammu dari tool sms gateway 

lainnya adalah : 

a) Gammu bisa di jalankan di Windows maupun Linux. 

b) Gammu menggunakan database MySql, Bisa 

    menggunakan interface web-based. 

c) Baik kabel data USB maupun SERIAL, semuanya 

kompatibel di Gammu. 

d) Dapat membaca, menghapus dan mengirim SMS. 

e) Membaca menulis dan menghapus isi inbox. 

II. PEMODELAN DAN PERANCANGAN APLIKASI 

A. Pemodelan Sistem 

Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada 

software. Untuk mengetahui sifat dari program yang akan 

dibuat, maka para software engineer harus mengerti tentang 

domain informasi dari software, misalnya fungsi yang 

dibutuhkan, pemodelan sistem, perancangan database, dan 

sebagainya. 

Pemodelan sistem yang dibangun dalam integrasi 

sistem informasi akademik FT UMRAH berbasis WEB dan 

SMS gateway ini adalah sebagai berikut : 

 

`

Sistem informasi 

akademik FT UMRAH 

berbasis web dan sms 

gateway

Handphone 

pengguna

SMS centre 

Atau jaringan GSM

SMS GatewayData base informasi 

akademik

User
 

 Gambar 1 Model Arsitektur Konsep Sistem 

 

B. Entity Relationship Diagram 

Berikut gambar Entity Relationship Diagram 
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Gambar 2 Entity Relationship Diagram 

C. Data Flow Diagram  (DFD) 

Berikut adalah gambar data flow diagram dari aplikasi ini. 

 

 
Gambar 3 Data Flow Diagram 

III. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Perancangan sistem informasi akademik menggunakan SMS 

gateway ini telah memudahkan mahasiswa dalam memperoleh 

informasi, karena dengan sistem ini mereka tidak perlu datang 

ke kampus, dengan menggunakan fitur SMS Gateway yang 

tersedia mahasiswa dapat memperoleh informasi perkuliahan 

dengan cepat dan mudah. Begitu juga dari sisi kaprodi, dosen, 

dan admin tidak perlu lagi menempelkan kertas pengumuman 

pada papan pengumuman untuk menyampaikan informasi 

pengumuman kepada mahasiswa. Pada proses SMS gateway 

ini terdapat dua type layanan yang disediakan, yaitu : 

 

1. Layana auto reply 

Layanan ini bekerja dengan membalas sms dari mahasiswa 

yang secara otomatis sesuai dengan format penulisan sms 

yang telah di tetapkan sebelumnya. Jika format penulisan 

sms benar, maka sistem akan membalas sesuai dengan 

request yang diminta oleh mahasiswa. Layanan auto reply 

ini hanya bisa digunakan oleh mahasiswa. 

2. Layanan sending massage 

Layanan ini berfungsi untuk mengirimkan pesan 

pengumuman ataupun berita-berita penting lainnya kepada 

mahasiswa. Layanan sending massage yang tersedia pada 

sistem akademik ini hanya dapat di gunakan oleh kaprodi, 

dosen, dan admin. 

 

 Dalam menjalankan sistem sms gateway pada sistem 

akademik ini telah dirancang layanan auto reply. Dimana 

sistem akan membaca format sms yang masuk, apakah telah 

sesuai atau belum. Jika format sms sesuai maka sistem akan 

membalas secara otomatis, dan jika format sms tidak sesuai, 

maka sistem akan membalas pesan kesalahan secara otomatis. 

Hal ini berlaku pada pengguna yang telah terdaftar. Jika 

pengguna yang tidak terdaftar, maka tidak akan terjadi sistem 

balasan secara otomatis.  Berikut adalah cuplikan coding pada 

sistem auto reply yaitu sistem akan memeriksa setiap sms yang 

masuk pada table inbox. 

 
CREATE TRIGGER inbox_timestamp BEFORE INSERT ON 

inbox 

FOR EACH ROW 

BEGIN 

     IF NEW.ReceivingDateTime = '0000-00-00 

00:00:00' THEN 

        SET NEW.ReceivingDateTime = 

CURRENT_TIMESTAMP(); 

     END IF; 

IF isTerdaftar(NEW.SenderNumber) THEN  

  call 

kirimRequest(NEW.SenderNumber,NEW.TextDecoded); 

 END IF; 

END; 

| 

Function pada file model Dari cuplikan coding di atas, 

setiap sms yang masuk ke sistem akan di cek apakah sender 

number setiap sms yang masuk sudah terdaftar atau belum. 

Maka pengecekan selanjutnya akan memanggil fungsi 

isTerdaftar. Berikut adalah cuplikan codingnya. 

CREATE FUNCTION isTerdaftar(vnotelp varchar(15)) 

returns boolean 

BEGIN 

    DECLARE jumlah INT; 

    set jumlah = 0; 

SELECT count(*) INTO jumlah from 

mahasiswa where 

replace(telp,'+62','0')=replace(vnote

lp,'+62','0'); 

   IF jumlah>0 THEN 

      return true; 

  END IF; 

 

  set jumlah = 0; 

SELECT count(*) INTO jumlah from 

dosen where 

replace(telp,'+62','0')=replace(vnote

lp,'+62','0'); 

   IF jumlah>0 THEN 

      return true; 

  END IF; 

 

  set jumlah = 0; 

SELECT count(*) INTO jumlah from 

kaprodi where     

replace(telp,'+62','0')=replace(vnote

lp,'+62','0'); 

   IF jumlah>0 THEN 

      return true; 

  END IF; 

 

  set jumlah = 0; 

SELECT count(*) INTO jumlah from 

admin where 

replace(telp,'+62','0')=replace(vnote

lp,'+62','0'); 

   IF jumlah>0 THEN 

      return true; 

  END IF; 

 

 return false; 

END $$ 
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Setelah memanggil fungsi isTerdaftar maka akan 

berlanjut pada procedure kirimRequest. Pada procedure 

kirimRequest ini akan memanggil fungsi getData, di sinilah 

format sms akan tersaji. Setelah format sms di baca, dan benar 

maka jumlah karakter pesan yang akan dikirimkan di hitung. 

Jika jumlah karakter yang terisi pada pesan yang akan di 

kirimkan lebih dari 160 karakter, maka pesan akan di pecah 

menjadi dua sms. Jika isi pesan kurang dari atau 160, maka 

pesan akan dikirimkan satu sms. Selanjutnya isi pesan akan di 

masukkan ke table outbox untuk di kirimkan kepada pengirim 

request. Berikut adalah cuplikan codingnya. 

 
CREATE PROCEDURE kirimRequest(vtelp varchar(20),req 

text) 

BEGIN 

 DECLARE jumlahSMS int; 

 DECLARE dari int; 

 DECLARE ct int; 

 DECLARE pesanKirim text; 

 set ct=0; 

 set dari=1; 

 

 set pesanKirim=getData(vtelp,req); 

set jumlahSMS=(length(pesanKirim)/160)+(case 

when pesanKirim%160=0 then 0 else 1 end); 

 

 sloop:LOOP 

     set ct=ct+1;  

INSERT INTO outbox SET 

DestinationNumber = 

vtelp,TextDecoded=substr(pesanKirim,d

ari,(dari+160)); 

  set dari = dari + 161; 

 

        IF ct=jumlahSMS THEN 

            LEAVE sloop; 

        END IF; 

  

     END LOOP sloop; 

END $$ 

 

Fungsi getData ini berisikan format sms yang harus di 

kirimkan agar proses request di terima sesuai yang di inginkan. 

Jika format sms sesuai, maka isi sms akan di panggil melalui 

fungsi get sesuai dengan request yang telah terjadi. Khusus 

untuk request kalender akademik di bebaskan, artinya 

siapapun yang meminta data kalender akademik ini maka 

sistem akan membalasnya walaupun tidak terdaftar. Berikut 

adalah cuplikan codingnya. 

 
CREATE FUNCTION getData(notelp varchar(15),req 

varchar(15)) returns text 

BEGIN 

  DECLARE vnim VARCHAR(12); 

 DECLARE vid VARCHAR(12); 

  set vnim = NULL; 

IF replace(lower(req),' ','')='reqgrade' or 

replace(lower(req),' 

','')='reqjadwalkuliah' or 

replace(lower(req),' 

','')='reqjadwaluts' or 

replace(lower(req),' 

','')='reqjadwaluas' THEN 

select nim into vnim from mahasiswa 

where 

replace(telp,'+62','0')=replace(notel

p,'+62','0'); 

  IF ifnull(vnim,'')<>'' then 

IF replace(lower(req),' ','')='reqgrade' 

THEN 

    return getGrade(vnim); 

ELSEIF replace(lower(req),' 

','')='reqjadwalkuliah' THEN 

    return getJadwalKuliah(vnim); 

   ELSE 

IF length(replace(lower(req),' 

',''))<>length(replace(replace(lower(req)

,' ',''),'uts','')) THEN 

     return getJadwalUjian(vnim,'UTS'); 

    ELSE 

     return getJadwalUjian(vnim,'UAS'); 

    END IF; 

   END IF; 

  ELSE 

   return 'Request Gagal!!'; 

  END IF; 

 

ELSEIF replace(lower(req),' 

','')='reqkalender' THEN 

return 

getKalender(substr(CURRENT_TIMESTAMP(),1,4)); 

 ELSE 

  return 'Request Gagal!!'; 

 END IF; 

END $$ 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari penulisan penelitian ini didapat beberapa kesimpulan, 

yakni: 

1.  Dengan adanya sistem informasi akademik berbasis web 

dan SMS Gateway ini akan memberikan kemudahan bagi 

mahasiswa, kaprodi, dosen dan admin dalam 

menyampaikan informasi dan memperoleh informasi.  

2.  Hasil dari pengujian SMS gateway pada sistem ini, yaitu 

dengan menggunakan operator seluler Telkomsel hanya 

membutuhkan waktu kurang lebih 10 detik untuk 

mendapatkan balasan SMS dari sistem. Maka mahasiswa 

akan langsung dapat menerima informasi perkuliahan 

dengan mudah dan cepat. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

dipaparkan diatas, dapat diberikan saran-saran yang berguna 

untuk memajukan UMRAH, yaitu: 

1. Untuk pengembangan aplikasi ini alangkah lebih baik jika di 

kembangkan agar  dapat digunakan untuk seluruh 

Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan melibatkan 

Fakultas, Penerimaan Mahasiswa Baru, Keuangan, 

Administrasi, dan Perpustakaan. 

2. Masih banyak data yang tidak terdapat dalam sistem 

informasi akademik ini seperti data alumni. 

3. Sistem ini tidak membahas tentang sistem pengambilan 

Semester Pendek akademik. 

4. Untuk lebih menyempurnakan aplikasi ini, dapat juga di 

kembangkan teknologinya seperi berbasis android ataupun 

teknologi terbaru selajutnya yang selalu berkembang.   
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