
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

SMS gateway telah banyak digunakan dalam berbagi aplikasi dan penelitian.

Salah satu penelitian yang menggunakan teknologi SMS gateway adalah sebuah

tugas akhir berjudnl "Membangun SMS Gateway Untuk Sistem Aplikasi

Pengisian Pulsa Elektronik Berbasis Web" (Trisniayanti, Anik 2006)

Penelitian yang diiakukan adalah bagaimana membangun sebuah sistem SMS

gateway yang menhubungkan antara komputer dengan handphone. Manajemen

SMS diiakukan dengan menggunakan proses komputerisasi. Dalam penelitian ini

SMS gateway di implementasikan dalam sebuah sistem pengisian pulsa elektronik

dengan interface web. Dimana pengisian pulsa diiakukan dengan komputer tanpa

harus mengetikkan pesan-pesan menggunakan handphone, dengan demikian

proses transaksi akan menjadi lebih cepat dan efisien, selain itu pembukuan

diiakukan dengan proses komputerisasi, dimana setiap transaksi pengisian pulsa

secara otomatis data transaksinya akan tercatat kedalam database.

Keterkaitan dengan tugas akhir ini adalah mengenai penggunaan gammu

sebagai aplikasi SMS gateway server. Dalam penelitian Anik Trisniayanti tersebut

interface yang digunakan adalah web, pada tugas akhir ini sistem dimodifikasi

dengan menggunakan bahasa pemrograman DELPHI versi 7.0 sebagai user

interface, Database Management System MySQL sebagai database dan ODBC



(open database connectivity) sebagai interface untuk menghubungkan Delphi

dengan database

2.2 Cara Kerja Teknologi SMS

Short Message Service pertama kali ditemukan oleh GSM Pioner di Eropa. di

bawah standarisasi lembaga European Telecommunications Standards Institute.

Pada awalnya merupakan standar telepon wireless yang berbasis GSM, SMS

menyediakan infrastructure transportasi pesan singkat yang mempunyai maksimal

140 bytes atau sekitar 1120 bytes. Bila diubah dalam bentuk karakter, satu SMS

hanya dapat memuat 160 karakter atau 70 karakter untuk karakter non latin seperti

karakter Jepang dan Cina. Transportasi data dapat diiakukan pada jaringan GSM

dan GPRS. SMS dibuat menggunakan Protocol Data Unit. SMS berbentuk

bilangan biner, yang memuat informasi penting untuk transportasi data dan

Messsage body sebagai payload. Skema dasar pengalamatan SMS adalah nomor

mobile phone yang disebut MSISDN.

Tabel 2.1 SMS MSISDN

Standard GSM(ETS 03.40)
Tansport Teknologi GSM Signalling Path, GPRS
Transport Protokol Short Message Protokol
Adressing Scheme MSISDN

Message Description Langguage SMS PDU

User Data Length 140 byte
Basic Character Set 7-bit SMS, 8-Bit SMS, UCS2

2.2.1 Jaringan SMS

SMS dimaksudkan untuk menjadi alat pertukaran informasi antara dua mobile

subscriber. Elemen-elemen utama pada arsitektur SMS terdiri dari Short Message

Entity (SME). SMS Service Centre (SMSC) yang terkoneksi dengan elemen-elemen



pada GSM sebagai channel penghantar. Berikut ini adalah gambar arsitektur SMS

pada jaringan GSM
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Gambar 2.1 SMS Pada Jaringan GSM

2.2.2 Short Message Entity (SME)

Short Message Entity (SME) adalah elemen yang dapat mengirim atau

menerima pesan singkat. SME dapat berupa software aplikasi pada mobile

handset, perangkat telex, remote internet server. SME dapat berupa server yang

terkoneksi dengan SMS centre secara langsung atau melalui gateway. Dikenal

juga External SME (ESME) yang merepresentasikan sebuah WAP proxy/server,

Email Gatewayatau Voice Mailserver(Prihatini 2006).

2.2.3 SMS Service Centre (SMSC)

SMS Service Centre (SMSC) memegang peran kunci dalam arsitektur SMS.

Fungsi utama SMSC adalah menyampaikan pesan singkat antara SME dengan

MS, juga menyimpan dan meneruskan pesan singkat (menyimpan pesan jika

penerima SME tidak tersedia), SMSC dapat terintegrasi sebagai bagian dari
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mobile network atau sebagai entitas network independen (Prihatini 2006). Pada

saat pengiriman pesan melalui layanan SMS dari handphone. Pesan tidak

langsung dikirim ke handphone tujuan, akan tetapi dikirim ke SMSC terlebih

dahulu baru kemudian diteruskan ke handphone tujuan. Dengan adanya SMSC

status pesan yang telah dikirim dapat diketahui, apakah telah sampai atau gagal

diterima oleh handphone tujuan. Apabila handphone tujuan dalam keadaan aktif

dan menerima pesan. Akan mengirim kembali pesan konfirmasi ke SMSC yang

menyatakan bahwa pesan telah diterima. Kemudian SMSC mengirim status pada

pengirim. Jika handphone dalam keadaan mati, pesan yang dikirimkan akan

disimpan pada SMSC sampai masa validity-period berakhir. Daftar SMSC

operator GSM di Indonesia

Tabel 2.2 Daftar nomor SMSC operator GSM di Indonesia

Operator GSM Nomor SMSC

Indosat 62816124

Exelcomindo 62818445009

Telkomsel 6281100000

IM3 62855000000

2.3 Arsitektur GSM

Unsur-Unsur yang utama GSM arsitektur ditunjukkan pada Gambar 2.2.

Jaringan GSM terdiri atas tiga subsistem: Base Station Subsystem (BSS), Network

Subsystem (NSS) dan Operation Subsystem (OSS). OSS tidak dijelaskan lebih

lanjut, unsur-unsur BSS dan NSS akan diuraikan lebih lanjut.

2.3.1 Mobile Station (MS)

Mobile Station (MS) adalah perangkat yang mengirim dan menerima sinyal

radio. MS dapat berupa mobile handset atau Personal Digital Assistant (PDA).
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MS terdiri dari Mobile Equipment (ME) dan Subscriber Identity Module (SIM).

ME berisi transceiver radio, display dan Digital Signal Processor. SIM digunakan

agar network dapat mengenali user (Prihatini 2006).
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Gambar 2.2 Arsitektur GSM

2.3.2 Base transceiver Station (BTS)

Base transceiver Station (BTS) berfungsi sebagai interface komunikasi

semua MS yang aktif dan berada dalam coverage area BTS tersebut. Di dalamnya

termasuk modulasi sinyal, demodulasi, equalize signal dan error coding.

Beberapa BTS terhubung pada satu Base Station Controller (BSC). Satu BTS

biasanya mampu menangani 20-40 komunikasi serentak (Prihatini 2006).

2.3.3 Base Station Controller (BSC)

BSC berfungsi mengatur koneksi BTS-BTS yang berada dalam kendalinya.

Fungsi tersebut memungkinkan operasi seperti handover, cell site configuration,

management of radio resources dan menyetel power level dari frekuensi radio

BTS. Pada jaringan GSM BSC mengatur lebih dari 70 BTS .
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2.3.4 Mobile Switching Centre (MSC) dan Visitor Location Register (VLR)

Mobile Switching Centre (MSC) melakukan fungsi registrasi, authentikasi,

update lokasi user, billing service dan sebagai interface dengan jaringan lain.

Selain itu MSC juga bertanggung jawab untuk call set-up, release dan routing.

Visitor Location Register (VLR) berisi informasi dinamis tentang user yang

terkoneksi dengan mobile network termasuk lokasi user tersebut. VLR biasanya

terintegrasi dengan MSC. Melalui MSC, mobile network terhubung dengan

jaringan lain seperti PSTN (Public Switched Telephone Network), ISDN

(Integrated Service Digital Network), CSPDN (Circuit Switched Public Data

Network) dan PSPDN (Packet Switched Public Data Network).

2.3.5 Home Location Register (HLR)

Home Location Register (HLR) adalah elemen jaringan yang berisi detail dari

setiap subscriber. Sebuah HLR biasanya mampu mengatur ratusan bahkan ribuan

subscriber. Pada jaringan GSM, pensinyalan berbasis pada protokol Signaling

System Number 7 (SS7). Penggunaan SS7 dilengkapi dengan penggunaan

protokol Mobile Application Part (MAP). MAP digunakan untuk pertukaran

informasi lokasi dan subscriber antara HLR dan elemen jaringan lainnya seperti

MSC. Untuk setiap subscriber, HLR mengatur pemetaan antara International

Mobile Subscriber Identity (IMSI) dan Mobile Station ISDN Number (MSISDN).

Untuk alasan keamanan, IMSI jarang ditransmisikan melalui perantara radio dan

hanya dikenali pada jaringan GSM yang ditentukan.
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2.4 Basis Data

Basis data adalah suatu organisasi sekumpulan data yang saling terkait

sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Basis data

dimaksudkan untuk mengatasi masalah pada sistem yang memakai pendekatan

berbasis berkas. Sistem basis data terdiri dari kumpulan file atau tabel yang saling

berhubungan dalam (dalam sebuah basis data di sebuah komputer) dan

sekumpulan program Database Management System (DBMS) yang

memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses file atau

tabel tersebut (fathansyah 2002).

Komponen yang terdapat dalam basis data adalah Perangkat keras yang biasa

terdapat dalam sebuah sistem basis data adalah komputer, harddisk, removeable

disk, dan media perangkat komunikasi. Sistem operasi merupakan program yang

mengaktifkan sistem komputer mengendalikan seluruh sumber daya dalam

komputer dan melakukan operasi dasar dalam sistem (operasi I/O dan pengolahan

file). Program pengelola basis data aktifjika sistem operasi aktif.

Basis data dapat berisi sejumlah object (seperti file, tabel, index) disamping

menyimpan data. Setiap basis data mengandung definisi struktur. Data Base

Management Sistem akan menentukan bagaimana data diorganisasi, disimpan,

diubah dan diambil kembali serta menerapkan mekanisme penanganan data

bersama dan keakuratan data. Pemakai akhir dapat dibedakan menjadi pemakai

aplikatif dan pemakai interaktif. Pemakai aplikatif adalah orang yang

mengoperasikan program aplikasi yang dibuat oleh pemrogram aplikasi. Pemakai
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seperti ini tidak pernah berhubungan secara langsung dengan DBMS, pemakai

aplikasi ini disebut native user. Sedangkan pemakai interaktif adalah pemakai

yang berinteraksi secara langsung dengan DBMS untuk mengakses basis data

ataupun perangkat-perangkat seperti pembangkit queri dan pembangkit laporan.

DBMS yang pemakai gunakan lebih berperan dalam pengorganisasian data dalam

basis data. Sementara bagi pemakai basis data dapat disediakan program lain

untuk pengisian, perubahan, pengambilan data. Di dalam basis data terdapat

operasi yang dipergunakan untuk manajemen data meliputi:

a. Create database (untuk membuat database)

b. Drop database (untuk mengahpus database)

c. Create table (untuk membuat tabel dalam database)

d. Drop table (untuk menghapus tabel dalam database)

e. Insert (untuk memasukkan file dalam tabel)

f. Retrive /Search (untuk mengambil file dari database)

g. Update (untuk mengubah file dalam tabel)

h. Delete (untuk menghapus file dalam tabel)

2.5 Data Flow Diagram

Dataflow diagram adalah model logika data atau proses yang dibuat untuk

menggambarkan darimana asal data dan kemana tujuan data disimpan..

Penggunaan notasi dalam diagram alir data sangat membantu untuk memahami

suatu sistem pada semua tingkat. Selain itu juga penggunaan suatu notasi akan

sangat membantu dalam komunikasi dengan pemakai sistem untuk memahami

suatu logika. Diagram alir data dapat digunakan untuk menggambarkan sistem
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pada setiap tingkatan dan dapat dibagi lagi kedalam berbagai tingkatan.

Keuntungan dari penggunaan diagram alir data adalah dapat menggambarkan

sistem data level yang paling tinggi ke paling rendah.

Tabel 2.3 Notasi DFD

No Simbol Keterangan

1 Simbol kotak menggambarkan kesatuan luar

yangmendukung sistem dengan batasan sistem

2 Simbol dua garis sejajar menggambarkan tempat

penyimpanan data

3

o
Simbol lingkaran menggambarkan proses.

Dimana aliran data masuk ditransformasikan ke

luar

4 Simbol panah menggambarkan aliran diantara

proses simpanan data

2.6 Interface Komputer Dengan Handphone

Untuk menangani perpindahan data dari handphone ke komputer dibutuhkan

suatu daemon yaitu Gammu. Gammu adalah sebuah program yang ditujukan

untuk membangun sebuah tools dan driver untuk menangani handphone. Gammu

berfungsi untuk memindahkan SMS dari handphone ke komputer. SMS dari

handphone dipindahkan kemudian disimpan dalam database MySQL di tabel

inbox. Dimana data yang dipindahkan dari handphone berisi nomor pengirim,

tanggal SMS masuk, nomor SMSService Centre (SMSC), jam SMS diterima, isi
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pesan SMS. Pengiriman SMS dari komputer ke handphone diiakukan dari tabel

outbox kemudian pesan SMS dikirimkan melalui handphone. Tabel outbox berisi

data jam dan tanggal SMS dikirim, nomor tujuan, isi pesan SMS, status terkirim

(Delivery Report). Jika SMS dari komputer berhasil dikirim kemudian data dari

tabel outbox dipindahkan ke dalam tabel sentitems. Gammu juga memiliki tools

yang dapat menangani mode gratis, driver modem, megirimkan dan menerima

pesan, melakukan panggilan. Gammu merupakan free software dengan lisensi

GNU/GPL yang menjamin kebebasan menggunakan software Gammu untuk

menggunakan atau memanfaatkan SMS Gateway. Gammu dapat berkomunikasi

dengan berbagai bahasa pemrograman seperti PHP, Delphi, Visual Basic.

Software ini dapat didownload di www.gammu.org. Gammu dapat menangani

berbagai merk handphone, serta koneksinya dapat menggunakan kabel data serial

maupun USB, Infrared, dan Bluetooth.

2.7 Borland Delphi

Borland Delphi adalah suatu program berbasis bahasa Pascal yang berjalan

dalam lingkungan Sistem Operasi Windows. Borland Delphi dapat membantu

untuk membuat berbagai macam aplikasi mulai dari sebuah program sederhana

sampai dengan program yang berbasiskan client/server atau jaringan. Borland

Delphi, termasuk aplikasi yang dapat digunakan untuk mengolah teks, grafik,

angka, database dan aplikasi web,

Untuk mempermudah pemrogram dalam membuat program aplikasi, Borland

Delphi menyediakan fasilitas pemrograman yang sangat lengkap. Fasilitas
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pemrograman tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu object dan bahasa

pemrograman. Secara ringkas object adalah suatu komponen yang mempunyai

bentuk fisik dan biasanya dapat dilihat (visual). Object biasanya dipakai untuk

melakukan tugas tertentu dan mempunyai batasan-batasan tertentu. Sedangkan

bahasa pemrograman secara singkat dapat disebut sebagai sekumpulan teks yang

mempunyai arti tertentu dan disusun dengan aturan tertentu serta untuk

menjalankan tugas tertentu. Gabungan dari object dan bahasa pemrograman ini

sering disebut sebagai bahasa pemrograman berorientasi object atau Object

Oriented Programming (OOP)

Khusus untuk pemrograman database, Borland Delphi menyediakan object

yang sangat kuat, canggih dan lengkap, sehingga memudahkan pemrogram dalam

merancang, membuat dan menyelesaikan aplikasi database yang diinginkan.

Selain itu Delphi juga dapat menangani data dalam berbagai format database,

misalnya format Ms-Access, SyBase, Oracle, Interbase, FoxPro, Informix, DB2

dan Iain-lain.

Format database yang dianggap asli dari Borland Delphi adalah Paradox dan

dBase. Borland Delphi merupakan pilihan bagi sebagian kalangan programmer

untuk membuat aplikasi. Hal ini disebabkan kelebihan yang ada pada Borland

Delphi 7.

2.8 Open Database Connectivity (ODBC)

ODBC (open database connectivity) adalah sebuah spesifikasi antarmuka

dari sebuah application programming interface (API) yang memungkinkan
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aplikasi untuk mengakses beberapa sistem manajemen basis data dengan

menggunakan Structured Query Language (SQL).

2.9 MySQL

MySQL adalah sebuah database server yang berfungsi untuk melayani

permintaan query database dari client. MySQL merupakan database server

multiuser dan multi-threaded yang tangguh. MySQL juga merupakan sistem

database relasional yaitu suatu database yang dapat menyimpan data dalam tabel-

tabel (Utdirartatmo 2002). Tabel-tabel tersebut dapat berhubungan antara satu

dengan yang lain dengan membuat relasi dalam tipe tabel. MySQL bersifat client

server yang terdiri dari SQL server multithreadedyang memungkinkan hack end

yang berbeda sejumlah program client dan library yang berbeda, tool

administratif. Perintah yang sering digunakan oleh MySQL adalah create

database, drop database, create table, desc table, alter table, drop table, delete,

insert into, select, update. MySQL mempunyai tiga format tabel dasar (ISAM,

HEAP, MylSAM) serta tabel tambahan (BDB, GEMINI, InnoDB). MySQL akan

selalu membuat file frm untuk menangani definisi tabel dan kolom. Tipe data

yang umum digunakan yaitu MylSAM karena mempunyai kelebihan yaitu: proses

dalam database lebih cepat, mempergunakan ruang disk yang lebih kecil,

mempergunakan lebih sedikit memori untuk melakukan update.


