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Abstrak 
  

Kantor perpustakaan dan arsip Kabupaten Batang merupakan salah satu sarana pelayanan publik 
yang berada di Kabupaten Batang sebagai pusat ilmu pengetahuan. Begitu luasnya wilayah 
Kabupaten Batang membuat akses ke perpustakaan menjadi sulit hal ini menyebabkan 
penyampaian informasi perpustakaan kepada anggota perpustakaan mengalami keterlambatan 
dimana informasi yang diberikan  hanya dapat disampaikan di dalam perpustakaan dan tingkat 
disiplin anggota perpustakaan menjadi kurang baik. Agar tercipta hubungan baik antara anggota 
perpustakaan dan pihak perpustakaan maka diperlukan media penghubung diantara keduanya. 
SMS merupakan suatu teknologi yang memungkinkan manusia untuk mendapatkan atau 
mengirimkan informasi cepat ,akurat dan tepat sasaran. SMS gateway dipilih karena berfungsi 
sebagai media penghubung lalu lintas data SMS, baik yang dikirimkan maupun yang diterima. 
Didasarkan atas permasalahan yang ada maka perlu dibuat suatu prototipe sms gateway  pada 
kantor perpustakaan dan arsip kabupaten batang yang dibuat dengan mengunakan bahasa 
pemrograman PHP, penyimpanan basis data menggunakan MySQL dan gammu untuk 
mengelola sms pada modem, sebagai salah satu alternatif solusi pemecahan masalah tersebut. 
Untuk metode perancangannya digunakan metode prototipe yang lebih mengedepankan 
komunikasi antara penguna dan pihak yang bersangkutan agar sistem sesuai dengan yang 
diinginkan. Dari sistem ini diharapkan dapat membantu pihak perpustakaan dalam penyampaian 
informasi perpustakaan dengan cepat, akurat dan tepat sasaran kepada anggota perpustakaan 
juga memaksimalkan kinerja dan pelayanan kantor perpustakaan dan arsip Kabupaten Batang. 
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Abstract 
 
Libraries and archives offices Batang is one of public service facilities located in 
Batang as the science center. Once the extent of the district of Batang make access to 
the library to be difficult this has led to the delivery of information to members of the 
library where the library has been delayed information provided can only be delivered 
in the library and the level of discipline of members of the library to be less good. In 
order to create a good relationship between members of the library and the library 
media liaison is needed between them. SMS is a technology that allows people to obtain 
or transmit information quickly, accurately and on target. SMS gateway chosen because 
it serves as a media liaison SMS data traffic, both sent and received. Based on the 
existing problems will need to be made a prototype sms gateway on libraries and 
archives district office are made using the PHP programming language, MySQL 
database storage and use gammu to manage the sms on the modem, as one alternative 
solution to solving the problem. For the method used in designing the prototype method 
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that emphasizes communication between the user and the parties concerned to the 
system as desired. This system is expected to assist the library in the delivery of library 
information quickly, accurately and precisely targeted to members of the library also 
maximize performance and service offices Batang libraries and archives. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Pengaruh teknologi, informasi dan 
komunikasi dalam kehidupan sehari-
hari merupakan hal yang tidak dapat 
dipisahkan, semua instansi 
membutuhkan teknologi. Dalam bidang 
akademik buku merupakan bagian yang 
tidak bisa dipisahkan dari dunia 
pendidikan, banyak sekolah yang 
menggunakan buku sebagai media 
penunjang untuk kegiatan belajar 
mengajar. Kantor perpustakaan dan 
arsip Kabupaten Batang merupakan 
salah satu sarana pelayanaan publik 
yang berada di Kabupaten Batang 
sebagai tempat dengan banyak sumber 
informasi dan dokumentasi. Luasnya 
wilayah Kabupaten Batang membuat 
akses ke perpustakaan menjadi sulit. hal 
ini menyebabkan pelayanan 
perpustakaan kepada anggota 
perpustakaan belum maksimal, dimana 
informasi yang diberikan hanya dapat 
disampaikan di dalam perpustakaan. 
Penerapan SMS (Short Message 
Service) perlu dilakukan, sebagai sarana 
penyampaian informasi kepada anggota 
perpustakaan yang cepat dan tepat 
sasaran guna meningkatkkan pelayanan 
perpustakaan. 
 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Pengertian Perpustakaan Sebagai 
Unit Kerja 
 
Perpustakaan merupakan suatu satuan 
kerja organisasi, badan atau lembaga. 
Satuan unit kerja tersebut dapat berdiri 

sendiri maupun merupakan bagian dari 
organisasi di atasnya yang lebih besar 
seperti perpustakaan umum yang berdiri 
sendiri dan perpustakaan kedinasan 
yang lebih besar[9].     
 
2.2 Perkembangan Layanan 
Perpustakaan 
 
Perkembangan layanan di masa lalu 
lebih banyak membantu dalam hal 
administrasi perpustakaan. 
Perkembangan saat ini dapat membantu 
kelancaran layanan pepustakaan dengan 
kemajuan teknologi yang diharapkan 
dapat membantu dalam kemudahan 
akses dan mendorong perpustakaan 
untuk melakukan kerjasama yang 
berhubungan dengan jaingan[10]. 
 
 

2.3 METODE PENELITIAN 
 
Objek pada pada penelitian ini adalah 
kantor perpustakaan dan arsip 
Kabupaten Batang dimana metode yag 
dilakukan dalam pengumpulan data 
adalah observasi, wawancara dan studi 
pustaka sedangkan metode dalam 
pengembangan sistemnya menggunakan 
metode prototype, Adapun langkah-
langkah dalam prototipe dalam 
membangun sms gateaway ini  adalah 
sebagai berikut: 
1. Identifikasi kebutuhan 

Pada tahap ini merupakan tahap 
analis sistem kegiatan yang 
dilakukan adalah melakukan studi 
kelayakan dan studi terhadap 
kebutuhan pemakai mengidentifikasi 
masalah layanan pada kantor 



 

 
 

perpustakaan dan arsip Kabupaten 
Batang diamana tidak ada media 
dalam menyampaiakan informasi 
perpustakaan dan ingkat kedisiplinan 
anggota perpustakaan dalam 
mengembalikan buku kurang baik. 
Dengan adanya masalah tersebut 
maka solusi yang dilakukan adalah 
mengganti sistem yang lama menjadi 
sistem yang baru dan 
merekomendasikan perbaikan dan 
membangun sistem tersebut. Hal 
yang paling penting dalam tahap ini 
adalah proses menemukan 
permasalahan dan menghasilkan 
alternatif pemecahan masalah. 

2. Mengembangkan prototipe 
Pada tahap ini membangun desain 
baik desain interface, desain sistem  
atau perancangan sementara 
mengenai permodelan aplikasi yang 
akan dibuat. Desain tersebut nantinya 
akan diperlihatkan kepada pihak 
perpustakaan dan arsip Kabupaten 
Batang dan hasilnya akan ditentukan 
apakah prototipe dapat diterima dan 
sesuai dengan kebutuhan, jika belum 
maka akan dilakukan perbaikan 
terhadap prototipe tersebut[19]. 

3. Menentukan apakah prototipe dapat 
diterima 

Evaluasi ini dilakukan oleh pihak 
perpustakaan dan arsip Kabupaten 
Batang apakah prototyping yang 
sudah dibangun sudah sesuai dengan 
keinginann pemakai. Jika sudah 
sesuai maka langkah empat akan 
diambil. Jika tidak prototyping 
direvisi dengan mengulang langkah 
satu, dua , dan tiga[19]. 

4. Mengkodekan sistem 
Tahap dimana prototipe yang sudah 
di sepakati dibangun dan di 
terjemahkan ke dalam bahasa 
pemrograman yang sesuai yaitu PHP 
untuk merancang aplikasi web dan 
diguanakan alat bantu Adobe 
Dreamweaver 8[19].  

5. Menguji sistem 
Tahap ini, sistem sudah menjadi 
suatu perangkat lunak yang dapat 
digunakan akan dites terlebih dahulu 
sebelum digunakan. Pengujian ini 
dilakukan dengan metode Black Box 
testing, karena pengujian ini tidak 
menekankan pada struktur softwere 
melainkan tujuan Black Box testing 
adalah menentukan apakah aplikasi 
sudah berjalan sesuai yang 
diinginkan dan mengetahui 
kesalahan interface, kesalahan dalam 
akses database dan kesalahan 
kinerja[19]. 

6. Menentukan jika sistem operasional 
dapat diterima  

Pihak perpustakaan dan arsip 
Kabupaten Batang mengevaluasi 
apakah sistem yang sudah sesuai 
dengan yang dinginkan. Jika ya, 
langkah tujuh dilakukan; jika tidak, 
ulangi langkah empat dan lima.  
Sehingga sistem dapat difungsikan 
dengan baik[19]. 

7. Menggunakan sistem 
Pada tahap ini sistem sms gateway 
telah diuji dan diterima oleh pihak 
perpustakaan dan arsip Kabupaten 
Batang dan siap untuk digunakan 
dan  difungsikan dengan baik sesuai 
kebutuhan[19]. 

 
 
3. ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
Dalam Pembuatan aplikasi sms gateway 
ini  dilakukan dengan beberapa langkah 
sebagai berikut. 
 
3.1 Analisa dan Identifikasi Masalah 
 
Permasalahan yang terkait pada layanan 
perpustakaan dimana belum adanya 
media penyampaian informasi 
perpustakaan untuk mengingatkan dini 
pengembalian buku dan media 
penunjang untuk menyampaikan 
informasi perpustakaan baik 



 

 
 

menyampaikan informasi penting 
sehubungan dengan perpustakaan, 
pengumuman, informasi koleksi buku 
terbaru, kepada anggota perpustakaan 
juga tidak andanya media bagi anggota 
perpustakaan dalam menyampaikan 
saran dan kritik maupun permintaan 
pertolongan[19].  
 
3.2 Identifikasi Use Case 
 
Berikut adalah use case sms gateway 
pada kantor perpustakaan dan arsip 
Kabupaten Batang. 

 
Gambar 1.Use Case Diagram Sms Gateway 

pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabpaten 
Batang 

3.3 Desain Class Diagram 
 
Berikut adalah class diagram yang 
digunakan. 
 

 class Use Case Model

inbox

«column»
*PK id
 smsnumber
 text
 sendnumber
 class
 processed

«PK»
+ PK_inbox()

outbox

«column»
*PK id
 DestinationNumber
 TextDecoded
 deliveryreport
 senderid
 class
 coding

«PK»
+ PK_outbox()

sentitem

«column»
*PK id
 text
 class
 Textdecoded
 status

«PK»
+ PK_sentitem()

sms_user

«column»
*PK id
 username
 password

«PK»
+ PK_sms_user()

data_anggota_pinjam

«column»
*PK id
 nomoranggota
 namaanggota
 noTelp
 judulbuku
 tglkembali
 foto

«PK»
+ PK_data_anggota_pinjam()

sms_phonebook

«column»
*PK id
 nomoranggota
 namaanggota
 noTelp
 alamat
 id_group
 datebirth

«PK»
+ PK_sms_phonebook()

sms_group

«column»
*PK id_group
 group

«PK»
+ PK_sms_group()

kirim

«column»
*PK id
 noTelp
 tglkembal i

«PK»
+ PK_kirim()

 
Gambar 2. Class Diagram Sms Gateway pada 

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabpaten 
Batang 

 
3.4 Activity Diagram 
 
Berikut adalah activity diagram dalam 
implementasi sms gateway ini. 
 

1. Activity Diagram Login 

 
Gambar 3. Activity Diagram Login 

2. Activity Diagram Service 
Gammu 



 

 
 

 
Gambar 4. Activity Diagram Service Gammu 

3. Activity Diagram Mengirim dan 
Menerima Sms 

 
Gambar 5. Activity Diagram Mengirim dan 

Menerima Sms 

4. Activity Diagram Mengelola 
Data Anggota Pinjam 

 
Gambar 6. Activity Diagram Mengelola Data 

Anggota Pinjam 

5. Activity Diagram Mengelola 
Phonebok 

 
Gambar 7. Activity Diagram Phonebook 

6. Activity Diagram Mengelola 
Group phonebook  

 
Gambar 8. Activity Diagram Mengelola Group 

Phonebook 

7. Activity Diagram Mengelola 
Sms 

 
Gambar 9. Activity Diagram Mengelola Sms 

8. Activity Diagram Mengubah 
Username dan Password 



 

 
 

 
Gambar 10. Activity Diagram Mengubah 

Username dan Password 

3.5 Sequnce Diagram 
 
Berikut gambar adalah sequnce diagram 
di dalam aplikasi. 
 

1. Sequnce diagram login 

 
Gambar 11. Sequnce Diagram Login 

2. Sequnce Diagram Ubah 
Username dan Password 

 
Gambar 12. Sequnce Diagram Ubah Username 

dan Password 

3. Sequnce Diagram Menulis dan 
Membaca Sms 

 
Gambar 13. Sequnce Diagram Menulis dan 

Membaca Sms 

4. Sequnce Diagram Mengelola 
Data Anggota Pinjam 

 
Gambar 14. Sequnce Diagram Mengelola Data 

Anggot Pinjam 

3.6 Implementasi 
 

Setelah melakukan perancangan maka 
tahapan selanjutnya adalah 
mengimpelementasikan hasil 
perancangan. Berikut tampilanya. 



 

 
 

 
Gambar 15. Halaman Login 

 
Gambar 16. Halaman Admin 

 
Gambar 17. Halaman Service Gammu 

 
Gambar 18. Halaman  Outbox 

 
Gambar 19. Halaman Sent Item 

 
Gambar 20. Halaman Kirim Sms 

 
Gambar 21. Halaman Sms Terjadwal 

 
Gambar 22. Halaman Sms Group 



 

 
 

 
Gambar 23. Halaman Inbox 

 
Gambar 24. Halaman Phonebook 

 
Gambar 25. Halaman Group Phonebook 

 
Gambar 26. Halaman Data Anggota Pinjam 

 
Gambar 27. Halaman Ubah Username dan 

Passwoed 

3.7 Pengujian 
Pengujian aplikasi dilakukan dengan 
metode blackbox. Berikut hasil 
pengujianya. 
 

Tabel 1 : Pengujian Blackbox 
Proses Fungsi Output  

yang 
diharapka

n

Hasil Uji

Login 
Administ
rator

Masuk  
halaman 
administ
rator

Login 
sukses 
bila 
usernam
e dan
passwor
d  valid

Sesuai

Home Menampi
lkan 
halaman 
administ
rator

Halaman 
administ
rator 
ditampilk
an

Sesuai

Menampi
lkan 
halaman. 
service 
gammu 
dan 
menjalan
kanya.

•         

Halaman 
service 
gammu 
ditampilk
an dan
dijalanka
n

Menghen
tikan 
service 
gammu

•         

Service 
gammu 
dihentika
n

Menampi
lkan 
halaman 
outbox

•         

Halaman 
outbox 
ditampilk
an

Menghap
us outbox

•         

Outbox 
dihapus

Menampi
lkan 
halaman 
sent item

•         

Halaman 
sent item
ditampilk
an

Menghap
us sent 
item

•        Sent 
item 
dihapus

Menampi
lkan 
halaman 
inbox

•         

Halaman 
inbox 
ditampilk
an

Menghap
us inbox

•         

Inbox 
dihapus

Membala
s sms

•         

Halaman 
reply sms
ditampilk
an

Menampi
lkan 
halaman 
phonebo
ok

•         

Halaman 
phonebo
ok 
ditampilk
an

Menampi
lkan 
halaman 
edit 
phonebo
ok

•         

Halaman 
edit 
phonebo
ok 
ditampilk
an

Menghap
us 
phonebo
ok

•         

Phonebo
ok 
dihapus

Mencari 
nomor 
anggota

•         

Nomor 
anggota 
dicari

Menamb
ah 
phonebo
ok

•         

Phonebo
ok 
ditambah
kan

Menampi
lkan 
halaman 
group  
phonebo
ok

•         

Halaman 
group  
phonebo
ok 
ditampilk
an

Menampi
lkan 
halaman 
edit 
group 
phonebo
ok

•         

Halaman 
edit 
group  
phonebo
ok 
ditampilk
an

Menghap
us group 
phonebo
ok

•         

Group  
phonebo
ok 
dihapus

Menamb
ah group 
phonebo
ok

•         

Phonebo
ok 
ditambah
kan

Menampi
lkan 
halaman 
data 
anggota 
pinjam

•         

Halaman 
data 
anggota 
pinjam 
ditampilk
an

Menampi
lkan 
halaman 
edit data
anggota 
pinjam

•         

Halaman 
edit data
anggota 
pinjam 
ditampilk
an

Menghap
us data
anggota 
pinjam

•        Data 
anggota 
pinjam 
dihapus

Mencari 
nomor 
anggota 

•         

Nomor 
anggota  
dicari

Menamb
ah data
anggota 
pinjam

•        Data 
anggota 
pinjam 
ditambah
kan

•         

Menampi
lkan 
Halaman 
ubah 
username 
dan 
password

•         

Halaman 
ubah 
username 
dan 
password 
ditampilk
an

•         

Menggan
ti 
username 
dan 
password

•         

Usernam
e dan
password 
diperbaru
i

Logout Keluar 
dari 
halaman 
administ
rator dan 
masuk ke
dalam 
halaman 
login

Logout 
berhasil 
dan 
masuk ke
halaman 
login

Sesuai

Service 
Gammu

Sesuai

Outbox Sesuai

Sent item Sesuai

Kirim 
SMS

Menampi
lkan 
Halaman 
kirim sms 
untuk 
mengirim 
sms 
secara 
personal.

Halaman 
kirim sms 
ditampilk
an

Sesuai

Kirim 
SMS 
Group

Menampi
lkan 
Halaman 
kirim sms 
group 
untuk 
mengirim 
sms pada
group 
yang 
dipilih.

Halaman 
kirim sms 
group  
ditampilk
an

Sesuai

Data 
Anggota 
Pinjam

Sesuai

Ubah 
Usernam
e dan
Passwor
d

Sesuai

Inbox Sesuai

Phonebo
ok

Sesuai

Group 
Phonebo
ok

Sesuai

 



 

 
 

 
 
4. KESIMPULAN 
 
Dapat diambil dan ditarik suatu  
kesimpulan dengan adanya 
“Implementasi Sms Gateway pada 
kantor Perpustakaan dan arsip 
Kabupaten Batang” maka penyampaian 
informasi kepada anggota perpustakaan 
akan menjadi semakin mudah, sistem 
sms gateway ini memiliki fasilitas menu 
kirim sms, kirim sms group, sms 
terjadwal yang dapat digunakan sebagai 
penghubung antara pihak perpustakaan 
dan anggota perpustakaan dalam 
menyampaikan informasi perpustakaan 
kepada anggota perpustakaan  dan  
dapat menjadi media pengingat tentang 
pengembalian buku dalam 
meminimalisir tingkat keterlambatan 
pengembalian buku. Dari perancangan 
sistem ini diharapkan dapat 
menanggulangi permasalahan yang 
terjadi dan menjalin hubungan yang 
baik antara pihak perpustakaan dengan 
anggota perpustakan, juga memudahkan  
pihak perpustakaan dalam 
memaksimalkan kinerja dan pelayanan 
perpustakaan dan arsip Kabupaten 
Batang. 
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