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ABSTRAK

Handphone sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi gaya hidup seseorang baik orang
tersebut muda ataupun tua. Fitur handphone pun bermacam-macam seperti telepon, sms,
kamera, musik dan lain-lain. Namun, fitur handphone paling murah adalah SMS (Short
Messages Services). SMS juga dapat digunakan sebagai media komunikasi dan penyebaran
informasi. Instansi pendidikan, seperti sekolah merupakan salah satu objek yang sangat
membutuhkan informasi. Pihak sekolah selalu berkomunikasi dengan pihak murid seperti
kegiatan belajar di sekolah, kegiatan yang diadakan sekolah dan lain sebagainya. Pihak
sekolah menyebarkan infomasi kepada pihak murid melalui surat. Jika dibandingkan
penyebaran informasi melalui surat dengan SMS, jauh lebih cepat melalui SMS. Oleh karena
itu, maka dibangun suatu aplikasi yang memanfaatkan teknologi SMS yaitu dengan SMS
Gateway. SMS Gateway merupakan suatu sistem yang menjembatani antara handphone
dengan sistem yang menjadi server dan SMS sebagai informasinya. Fungsi dari aplikasi
penyebaran informasi dengan menggunakan SMS Gateway adalah mengirim informasi
sekolah kepada orangtua atau wali murid secara missal. Aplikasi ini diharapkan dapat
mempermudah penyebaran informasi di instansi pendidikan, terutama sekolah dan dapat
menerapkan konsep paperless-school.
Kata kunci : sms, sms gateway, paperless school
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Judul
“SMS GATEWAY PADA INSTANSI PENDIDIKAN UNTUK PENYEBARAN INFORMASI
KEPADA ORANGTUA GUNA MENUNJANG PAPERLESS-SCHOOL “

B. Latar Belakang
Handphone sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi gaya hidup seseorang (Putri,
2011). Produsen handphone berlomba-lomba bersaing untuk menciptakan ponsel yang
menyediakan fitur-fitur canggih untuk para konsumennya. Sekarang, handphone juga
dapat digunakan untuk mengirim pesan, menjelajahi dunia maya, mengabadikan gambar
atau merekam kejadian atau event, menulis agenda atau jadwal, dan lain sebagainya.
Sebenarnya kegunaan utama handphone atau telepon genggam adalah untuk
berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus menggunakan kabel. Misal berkomunikasi
dengan cara berbincang lewat handphone, mengirim pesan atau SMS (Short Messages
Services), bahkan sekarang ini sudah terdapat aplikasi yang digunakan untuk mengirim
pesan, mengirim gambar, dan mengirim audio dalam satu aplikasi sehingga pengguna
lebih mudah dan cepat untuk berkomunikasi.
Fitur-fitur yang disuguhkan dari kecanggihan handphone, SMS adalah fitur yang
paling banyak dipilih oleh pengguna handphone. SMS cukup populer di Eropa, Amerika,
Asia, khususnya Indonesia, dikarenakan biayanya yang cukup murah (Saputro, 2011).
Bahkan provider saling berlomba-lomba untuk menarik konsumen dengan biaya layanan
SMS yang murah. Sehingga hal ini membuat SMS sebagai media yang efektif untuk
menyampaikan dan menyebarkan informasi kepada orang lain.
Sejauh ini, penyampaian informasi biasanya dilakukan secara manual dengan
surat. Ini membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui beberapa proses, mulai
dari pembuatan surat, pengesahan surat (tanda tangan) sampai penyebaran surat yang

2

dilakukan kurir juga membutuhkan waktu yang lama, tergantung jauh atau dekat tempat
tujuan surat.
Di sekolah, surat merupakan salah satu bentuk media penyampaian informasi
seperti pengumuman kegiatan sekolah kepada orangtua, atau surat tugas untuk guru atau
kepala sekolah dan lain-lain. kepala sekolah atau guru mengirimkan surat yang berisi
kegiatan sekolah anak didiknya seperti libur sekolah, acara sekolah dan lain-lain dengan
cara membuat surat yang dibuat sebanyak jumlah murid dan memberikannya kepada
orangtua murid. Ini menyebabkan penggunaan kertas yang banyak dan tidak bermanfaat
lagi ketika surat sudah selesai dibaca serta pengeluaran sekolah untuk membeli
kebutuhan kertas.
Berdasarkan

permasalahan

tersebut,

penulis

berkeinginan

untuk

mengimplementasikan teknologi SMS Gateway berbasis Web untuk menyebarkan
informasi, sehingga admin hanya memilih kepada siapa saja yang ingin diberi informasi
dan hanya dalam satu klik, informasi tersebut langsung sampai pada handphone user.
Dalam hal ini, admin merupakan staff karyawan yang bekerja di Tata Usaha Sekolah dan
user adalah orangtua murid. SMS Gateway merupakan suatu sistem yang menjembatani
antara handphone user dengan sistem informasi pengumuman dan agenda, dan
menggunakan SMS sebagai media informasinya. Oleh karena itu penulis bertujuan untuk
membuat aplikasi SMS gateway Pengumuman Kegiatan Sekolah yang berkonsep
paperless office untuk pengurangan jumlah kertas dan mempercepat proses penyebaran
informasi kepada orang tua murid.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana orangtua mendapatkan informasi dari pihak sekolah dengan cepat?
2. Bagaimana merancang sistem untuk memudahkan orangtua mendapatkan
informasi?
3. Bagaimana memanfaatkan fitur SMS sebagai pengganti penyebaran informasi
kepada orangtua dengan menggunakan kertas?
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D. Tujuan
1. Membangun aplikasi penyebaran informasi kepada orangtua.
2. Membangun sistem penyebaran informasi dengan teknologi SMS Gateway.
3. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk
penyebaran informasi dengan mengimplementasikan teknologi SMS Gateway.

E. Luaran yang diharapkan
1. Purwarupa sistem penyebaran informasi kepada orangtua.
2. Publikasi ilmiah pada konferensi atau jurnal nasional ber-ISSN.

F. Kegunaan
Program ini diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak, terutama :
1. Sekolah
Memudahkan dalam penyebaran informasi kepada orangtua murid secara cepat
sehingga tidak menggunakan surat. Menghemat biaya pembelian kertas.

2. Orangtua Murid
Memudahkan orang tua dalam mendapatkan informasi atau pengumuman
kegiatan sekolah anaknya dengan cepat.

3. Lingkungan
Dapat menghemat pemakaian dan produksi kertas, sehingga mengurangi
pencemaran limbah kertas.

4

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. SMS
Short Message Service atau SMS (Talukder, 2005.) merupakan sebuah layanan
yang banyak diaplikasikan pada sistem komunikasi tanpa kabel, memungkinkan
dilakukannya pengiriman pesan dalam bentuk teks. SMS didukung oleh GSM (Global
System For Mobile Communication), TDMA (Time Division Multiple Access), CDMA
(Code Division Multiple Access) yang berbasis pada telepon seluler yang saat ini banyak
digunakan. SMS (Short Message Service) adalah merupakan salah satu layanan pesan
teks yang dikembangkan dan distandarisasi oleh suatu badan yang bernama ETSI
(European Telecommunication Standards Institute) sebagian dari pengembangan GSM
(Global System for Mobile Communication) Phase 2, yang terdapat pada dokumentasi
GSM 03.40 dan GSM 03.38. Fitur SMS ini memungkinkan perangkat Stasiun Seluler
Digital (Digital Cellular Terminal, seperti Ponsel) untuk dapat mengirim dan menerima
pesan-pesan teks dengan panjang sampai dengan 160 karakter melalui jaringan GSM.
Keuntungan menggunakan SMS antara lain (Carina, 2010) :
a. Menerima dan mengirim pesan.
b. Mampu mengirim pesan ke banyak nomor telepon.
c. Merupakan sebuah mekanisme yang tergolong membutuhkan biaya yang
sangat murah.
d. Memiliki kemungkinan besar pesan langsung terkirim, sehingga tingkat
kegagalan kecil.

Cara kerja SMS yaitu mengirim pesan dari handphone pengirim ke handphone
tujuan, tetapi pengiriman pesan tidak langsung terkirim ke handphone tujuan melainkan
harus melewati SMS Center, barulah pesan tersebut terkirim ke handphone tujuan. SMS
Center (Wiharto, 2011) merupakan sebuah perangkat yang melakukan tugas store and
forward trafik short message. Di dalamnya termasuk penentuan atau pencarian rute
tujuan akhir dari short message. Sebuah SMSC biasanya didesain untuk dapat menangani
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short message dari berbagai sumber seperti Voice Mail System (VMS), Web-based
messaging, Email Integration, External Short Message Entities (ESME), dan lain-lain.

B. SMS Gateway
SMS Gateway (Tarigan, 2013) merupakan pintu gerbang bagi penyebaran dengan
menggunakan SMS. Manfaat dari SMS gateway adalah mengirim pesan secara gratis,
dapat diakses melalui internet maupun handphone. Selain itu, SMS Gateway dapat
mengelola nomor yang ada di database, sehingga tidak perlu memasukkan nomor ketika
hendak mengirim pesan. Cara kerja SMS Gateway adalah sebagai berikut seperti yang
dikutip pada buku yang di tulis oleh Daud Edison Tarigan,

C. Informasi
Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan
lebih berarti bagi yang menerimanya (Jogiyanto, 2005). Sumber dari informasi adalah
data, data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data-item.
Kualitas dari suatu informasi (quality of information) tergantung dari tiga hal
yaitu informasi harus akurat (accurate), tepat pada waktunya (timeliness) dan relevan
(relevance) (Jogiyanto, 2005).

D. Paperless Office
Konsep dari paperless office dapat menunjang kinerja suatu perusahaan,
organisasi atau instansi pemerintahan pada masa kini dan yang akan datang, karena
konsep digitalisasinya sangat menunjang dalam penyampaian informasi secara cepat serta
dapat mengurangi jumlah kertas dan biaya pembelian kertas.
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Untuk menunjang konsep Paperless Office yang dikutip dari website
http://uptik.ipdn.ac.id, ada beberapa strategi pengembangan E-government ( Inpres RI

Nomor 3 Tahun 2003), yang meliputi :
a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal

dan terpercaya, serta

terjangkau oleh masyarakat luas.
b. Menata sistem manajemen dan proses kerja

pemerintah dan pemerintah

daerah otonom secara holistik
c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal
d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri
telekomunikasi dan teknologi informasi.
e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah
daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.
f. Melaksanakan pengembangan secara
yang realistik dan terukur.

sistematik melalui tahapan-tahapan
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BAB III
METODE PELAKSANAAN

A. Pengumpulan Kebutuhan
Pengumpulan data dilakukan dengan metode Wawancara dengan orangtua atau wali, dan
pihak sekolah khususnya bagian tata usaha. Wawancara berguna untuk mengetahui data
dan informasi apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Kutipan pertanyaan
yang akan ditujukan adalah sebagai berikut,
a. Pihak Sekolah
1. Bagaimana sistem penyebaran informasi di sekolah? Apakah masih bersifat
konvensional?
2. Apakah ada kendala selama dalam penyebaran informasi?
3. Apakah ada keluhan tentang ketidaksampainya informasi sekolah ke orangtua?
4. Tidakkah pihak sekolah berencana untuk membuat sistem?

b. Pihak orangtua
1. Apakah selama ini terdapat kendala dalam menerima informasi sekolah?
2. Apakah jika pihak sekolah menerapkan teknologi sms gateway sebagai
penyebaran informasi, pihak orangtua dapat menyambut dengan baik?
3. Menurut bapak/ibu metode penyebaran informasi sekolah dengan sms gateway
akan memberikan dampak positif terhadap pihak orangtua dan murid?

B. Analisis
Analisis menggunakan metode kuesioner yaitu membagikan dan mengisi beberapa
pertanyaan kepada pihak sekolah dan pihak orangtua/wali murid, dari

C. Pengembangan
Pengembangan dilakukan untuk me
D. Evaluasi

E. Penarikan Kesimpulan
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Mengumpulkan data yang sudah didapat dan menyimpulkan dengan menggunakan teknik
statistik sehingga dapat terlihat jumlah prosentase dari hasil analisis.

F. Penulisan Publikasi
Penulisan publikasi ini dikirimkan ke Jakarta, sehingga

G. Penulisan Laporan
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BAB IV
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

A. Biaya
No.

Jenis pengeluaran

Persentase (%)

Biaya (Rp)

1.

Peralatan penunjang

30

2.705.000

2.

Bahan habis pakai

40

3.605.000

3.

Perjalanan

15

1.400.000

4.

Lain-lain

15

1.390.000

Jumlah (100%)

9.100.000

B. Jadwal kegiatan
Bulan Ke‐1

Nama Kegiatan
Bimbingan ke dosen
pembimbing
Perancangan prototype
website
Pembuatan software
Implementasi dan uji coba
Penyusunan Laporan

Bulan Ke‐2

Bulan Ke‐3

1 2 3 4 1 2 3 4 1

2

3

Bulan Ke‐ 4

4

1

2

3

4
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Lampiran 3. Justifikasi Anggaran Kegiatan
No

Keterangan

Justifikasi pemakaian

Kuantitas

Harga
Satuan
(Rp)

5 buah

150.000

750.000

2 buah
2 buah
5 buah

400.000
100.000
80.000

800.000
200.000
400.000

5 buah
15 buah

75.000
10.000

375.000
150.000

1 pak
30.000
SUBTOTAL (Rp)

30.000
2.705.000

4 bulan
2x4
bulan
2 buah

300.000
100.000

1.200.000
800.000

150.000

300.000

2 buah

200.000

400.000

3 rim

35.000

105.000

20 buah

40.000

800.000

Subtotal

3.605.000

450.000

900.000

500.000
SUBTOTAL (Rp)

500.000
1.400.000

700.000

700.000

40.000

450.000
240.000

SUBTOTAL (Rp)
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN

1.390.000
9.100.000

Total (Rp)

Peralatan penunjang
1.

Flashdisk 8GB

2.
3.
4.

Modem HSDPA
Simcard Modem
Folder File

5.
7.

Log Book
Stopmap

8.

Bolpoint

1.
2.

Bahan habis pakai
Telepon
Langganan Internet

3.

Cartdridge Printer Black

4.

Cartdridge Printer Warna

5.

Kertas HVS A4

6.

Souvenir Kuisioner

1.

Perjalanan
Perjalanan publikasi

2.

Perjalanan dalam kota

1.

Lain‐lain
Nasional Converence

2.
3.

PpH
Jilid laporan

Perpindahan file antar
komputer
Koneksi internet
Kartu untuk modem
Penyimpanan berkas‐
berkas penting
Mencatat kegiatan harian
Pengorganisasian berkas‐
berkas penting

Komunikasi
koneksi internet
Mencetak laporan dan
dokumen lain
Mencetak laporan dan
dokumen lain
Mencetak laporan dan
dokumen lain
Souvenir untuk pengisi
kuisioner

Transportasi konferensi
Semarang‐Jakarta (PP)
Transportasi sehari‐hari

1 orang x
2 kali

Publikasi hasil Karya
Ilmiah
Pajak anggaran penelitian
Menjilid laporan karya
ilmiah

1 kali

6 buah
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Lampiran 4. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
No.

Nama / NIM

Program Studi
Teknik
Informatika – S1

1

Izza Khaerani

2

Binti Mamluatul
Karomah

3

Dwi Ayu Nursela

4

Cahya Nuraini
Indah

Teknik
Informatika – S1
Teknik
Informatika – S1
Teknik
Informatika – S1

5

Aulia Noor
Rachmawati

Kesehatan
Masyarakat – S1

Bidang Ilmu

Alokasi Waktu
(Jam/minggu)

Komputer

6 Jam / Minggu

Komputer

6 Jam / Minggu

Komputer

6 Jam / Minggu

Komputer

6 Jam / Minggu

Kesehatan

6 Jam / Minggu

Uraian Tugas
Ketua penelitian,
prototype,
pengembang
sistem
Mengolah data
penelitian
Perancangan
database
Perancangan
desain interface
Dokumentasi,
pengumpulan
data
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Lampiran 6. Gambaran Teknologi yang Hendak Diterapkembangkan.
Sistem SMS Gateway penyebaran informasi yang akan dikembangkan,
digunakan untuk mempermudah penyebaran informasi dari pihak sekolah kepada
orangtua murid. Informasi yang dimaksud adalah informasi tentang kegiatan
sekolah seperti hari libur, class meeting, rapat wali murid dan informasi lainnya
dimana orangtua sekarang ini mendapatkan informasi tersebut melalui surat.
Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah proses penyebaran informasi sekolah
kepada orangtua atau wali murid lebih cepat jika dibandingkan dengan cara
pembagian surat.
Alur pemakaian dari sistem ini adalah admin melakukan input username
dan password untuk login ke sistem, setelah masuk ke sistem admin dapat
mengelola sistem seperti menyebarluaskan informasi dengan cara mengirim pesan
massal kepada orangtua murid, mengubah dan menghapus data kontak orangtua
murid, mengarsipkan informasi sekolah dan pencarian arsip. Dalam hal ini, admin
merupakan pegawai Tata Usaha Sekolah yang mengelola bagian persuratan. Untuk
menyebarkan informasi sekolah kepada orangtua, admin hanya memilih nomor
orangtua dari murid siapa saja atau kelas mana saja yang akan dikirim pesan yang
berisi informasi sekolah. Setelah pesan dikirim dan diproses oleh sistem, pesan
terkirim dan diterima oleh orangtua atau wali murid masing-masing yang berperan
sebagai user .

Gambaran sistem yang hendak diterapkembangkan

LOGIN SISTEM
Username :
Password :

Register

Login

Gambar a. Halaman login
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LOGO
SEKOLAH











NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH

Home
Kirim Pesan
Input urat
Pesan keluar
Pesan terkirim
Arsip
Daftar kontak
Daftar grup
Logout

ISI KONTEN

Kontak
Sekolah

Gambar b. Halaman Depan Sistem

