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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, layanan telekomunikasi menggunakan SMS (Short Message Service) 

merupakan salah satu layanan yang digunakan oleh pengguna telepon seluer.  Layanan SMS 

juga merupakan layanan telekomunikasi yang murah. Bahkan beberapa vendor layanan 

telekomunikasi telepon seluler memberikan tarif dan voucher khusus untuk layanan SMS. 

Jadi tidaklah mengherankan jika layanan ini paling banyak digandrungi oleh pengguna 

telepon seluler. 

Pengguna telepon seluler sering menggunakan layanan SMS dimanapun dan kapanpun 

mereka berada. Bahkan terkadang berada didalam kondisi yang kurang tepat sekalipun 

sehingga menimbulkan bahaya bagi pengguna layanan telekomunikasi sms ini. Semisal di 

jalan raya saat mengendarai mobil atau sepeda motor. Hal ini sangatlah beresiko terhadap 

pemakai layanan SMS ini. Padahal baru – baru ini sudah ditetapkan dalam undang – undang 

melakukan aktivitas SMS atau telepon saat mengendarai merupakan pelanggaran dalam 

berlalu lintas. Undang – undang tersebut tertuang pada Pasal 283 jo 106 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu melakukan 

aktivitas SMS saat berada di ruang rapat atau berada dalam kelas, dapat mengganggu jalannya 

rapat atau kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Masih banyak hal lagi yang dapat 

terganggu akibat menggunakan layanan SMS ini seperti juga halnya ketika berada di tempat 

ibadah. 

Untuk menggurangi jumlah kecalakan lalulintas yang diakibatkan penggunaan 

telekomunikasi yang kurang tepat waktu dan tempat, maka dibuatlah aplikasi pengirim SMS 

otomatis. Pengguna SMS yang lain dapat mengetahui posisi pengguna SMS yang lain ada 

dimana, semisal saat berada di jalan, di ruang kelas, atau rapat tanpa harus mengirim SMS 

tersebut secara manual. 

Beberapa tahun terakhir ini, telepon seluler yang paling sering digunakan oleh 

masyarakat berupa smartphone. Ada beberapa telepon pintar yang beredar di pasaran dengan 

basis atau sistem operasi yang berbeda – beda, seperti Blackberry OS, iOS, Android dan 
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Symbian OS. Dari beberapa sistem operasi smart phone tersebut, sistem operasi Android 

merupakan sistem operasi yang perkambangannya paling cepat dan dapat dengan mudah 

diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu dasar pembuatan aplikasi Manager SMS ini akan 

mengacu ke sistem operasi Android. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan diatas terlihat bahwa dibutuhkan suatu 

aplikasi yang bisa melakukan pengiriman SMS secara otomatis yang membuat penerima SMS 

tidak perlu langsung menjawab SMS tersebut, sehingga kegiatan penerima SMS tidak 

terganggu. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari Aplikasi Pengirim SMS Otomatis Berbasis Android ini adalah : 

1. Aplikasi ini hanya dapat berjalan pada smartphone berbasis Android Froyo keatas 

2. Dapat mengirim balasan otomatis apabila ada SMS atau telepon yang masuk 

3. Dapat mengirim SMS dengan membuat jadwal pada waktu kapan SMS tersebut harus 

dikirim 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah dapat mencari pemecahan dari gangguan akibat SMS 

yang masuk pada waktu yang kurang tepat untuk berkomunikasi lewat SMS. Serta membuat 

pengiriman SMS yang terjadwal sehingga pengguna mampu melakukan pengiriman SMS 

tanpa mengganggu aktivitas pengguna. Pemecahan tersebut dengan merancang perangkat 

lunak Automatic SMS Manager berbasis Android. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Mengurangi resiko yang diakibatkan penggunaan tekekomunikasi SMS yang tidak pada 

tempat dan waktu yang tepat. 
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2. Menambah pengetahuan tentang pengolahan sistem informasi berbasis Android. 

3. Membantu masyarakat yang terganggu akibat SMS yang masuk pada waktu yang kurang 

tepat untuk berkomunikasi lewat SMS. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini secara garis besar yaitu 

dengan menngunakan : 

a. Studi pustaka 

Mengumpulkan data yang diperoleh dari buku – buku, artikel – artikel yang 

berhubungan dengan pembanguanan aplikasi berbasis Android seta lebih di khususkan lagi 

pada pembangunan Autoreplay SMS Manager. 

b. Analisis 

Tahapaan untuk menganalisis semua dari kebutuhan proses, input, output,dan sistem 

antar muka yang akan dikembangan yang sesuai dengan aplikasi aplikasi lain yang berbasis 

Android 

c. Perancangan Aplikasi 

Tahapan pemgembangan sebelum membuat aplikasi untuk mengetahui objek yang akan 

menjadi masukan dan keluaran dengan menggunakan metode perancangan Data Flow 

Diagram (DFD).  

d. Implementasi 

Tahap ini merupakan tahapan pembuatan aplikasi sesuai dengan perancangan aplikasi 

yang telah disetujui sebelumnya. 

e. Pengujian aplikasi 

Disini aplikasi yang telah terbentuk akan diuji kelayakan dari aplikasi tersebut 

f. Penyusunan laporan 

Menyusun laporan dengan apa yang telah diterapkan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab 

yaitu sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pembahasan masalah secara umum yang meliputi Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, TujuanPenelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi 

Penelitian dan SistematikaPenulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat landasan teori yang berfungsi sebagai sumber atau alat dalam memahami 

permasalahan yang terkait dengan Automatic SMS berbasis Android. 

BAB III METODOLOGI 

Bagian ini berisi studi literature mengenai permodelan uji coba serta langkah-langkah ujicoba 

proses pengembangan Automatic SMS berbasis Android. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang proses pengujian, berupa print screen serta penjelasan data yang didapat dari 

hasil pengembangan Automatic SMS berbasis Android. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan rangkuman serta kesimpulan-kesimpulan dari hasil analisis dan saran yang 

dianggap perlu. 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Short Message Service (SMS) 

Short Message Service atau yang biasa disingkat dengan SMS, merupakan layanan 

telekomunikasi pada telepon seluler untuk mengirim atau menerima pesan – pesan pendek. 

Sebuah pesan SMS maksimal terdiri dari 140 bytes, dengan kata lain sebuah pesan bisa 

memuat 140 karakter 8-bit, 160 karakter 7-bit atau 70 karakter 16-bit untuk bahasa Jepang, 

bahasa Mandarin dan bahasa Korea yang memakai Hanzi (Aksara Kanji / Hanja). 

Awal mula SMS dirancang sebagai bagian dari GSM (Global System for Mobile 

Communication). Akan tetepi sekarang SMS sudah didapatkan pada jaringan bergerak lainnya 

termasuk jaringan UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). 

Teknologi SMS awal mulanya dikembangkan oleh Friedhelm Hillebrand, seorang 

pengembang telekomunikasi dari Deutsche Telekom Jerman. Insipirasi mendapatkan ide 

membuat teknologi SMS saat dia duduk di kamar rumahnya di Bonn sambil terus mengoceh 

dengan melontarkan sejumlah pernyataan dan pertanyaan. Saat itu, juru ketiknya diminta 

untuk mengetik setiap kata yang diucapkan Hillebrand. 

Selesai mengoceh, Hillebrand kemudian menghitung huruf, angka, jeda huruf, tanda 

baca, serta spasi di tiap halaman yang ada. Dari sanalah dia mememukan ide 160 karakter 

kemudian dicetuskan oleh Hillebrand bersama rekannya, Bernard Ghillebaert dari France 

Telecom, dalam pertemuan kelompok pengembang GSM di tahun 1985. Ide kedua orang itu 

kemudian menjadi semakin berkembang dan menjadi standar jumlah karakter dalam sebuah 

SMS. 

 

2.1.1 Kelebihan Teknologi SMS 

SMS merupakan teknologi telekomunikasi yang paling banyak dipakai oleh masyarakat. 

Dari segi waktu, mengirim pesan teks sebenarnya lebih lama dan tidak praktis. Meskipun 

demikian, SMS juga mempunyai banyak kelebihan, di antaranya: 
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a. Tidak perlu khawatir ketika kehilangan kata-kata. 

b. Ketika berkomunikasi, tidak perlu melepaskan earphone yang sedang memperdengarkan 

lagu-lagu favorit. 

c. Tidak ada momen “dropped call” setiap beberapa menit, yang membuat pengguna kesal 

karena dua menit terakhir ternyata membuat berbicara seorang diri. 

d. Ketika lawan bicara melontarkan pertanyaan yang sulit atau membuat jengkel, dapat 

mengabaikannya beberapa saat. Kemudian, baru menyusun kata-kata yang tepat. 

e. Tidak perlu mendengarkan nada sambung dengan lagu-lagu yang tidak  disukai, ketika 

menjadi pihak yang melakukan sambungan telepon. 

f. SMS masih tersimpan di inbox selama beberapa lama, sehingga masih bisa menyimpan 

informasi yang  dianggap penting. 

g. Tidak perlu terburu-buru membuka pesan saat terdengar ringtone-nya seperti ketika ada 

telepon masuk, dan panggilan keburu ditutup sebelum sempat memencet tombol “OK”. 

h. SMS selalu dikirim hanya untuk penerima, sehingga penerima tidak perlu memanggil-

manggil orang lain atau mencarinya ke sana-kemari karena telepon yang masuk ditujukan 

untuknya. 

i. Biaya SMS lebih murah. 

 

2.1.2 Kekurangan Teknologi SMS 

Teknologi telekomunikasi SMS memang tidak dapat dipungkiri lagi sebagai teknologi 

yang banyak dipakai masyarakat untuk bertelekomunikasi. Akan tetapi masih ada beberapa 

kelemahan dalam teknologi SMS ini. Kelemahan – kelemahan tersebut yaitu: 

a. Masalah keamanan sistem yang masih lemah. Kelemahan itu dikarenakan SMS 

menggunakan standard pengkodingan yang universal, SMS dibangun dengan system 

bahasa program yang sejenis dengan bahasa program hardware seperti komputer dan 

ponsel dapat menerjemahkan semua data dalam frekuensi tertentu yang terbuka. 

b. Adanya SMS palsu yang bisa dikirim melalui media lain yaitu media internet. Hal ini 

dikhawatiran pada ruang lingkup pribadi dimana SMS biasa digunakan untuk melakukan 

pertukaran pesan yang sifatnya rahasia. 

c. Adanya SMS spoofing yaitu bentuk penyerangan melalui manipulasi data user yang 

menyerupai pada umumnya. Pada umumnya jika SMS Spoofing berhasil melewati jaringan 
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asal setempat, maka jaringan asal tersebut telah berhasil dibajak dan data-data dari jaringan 

tersebut dapat digunakan untuk menyerang jaringan asing. 

 

2.1.3 Situasi – Situasi yang Tidak Tepat Melakukan SMS 

Melakukan telekomunikasi melalui SMS memang dapat dilakukan dimanapun. Namun 

ada situasi – situasi tertentu dimana melakukan telekomunikasi melalui SMS jangan 

dilakukan. Situasi – situasi tersebut seperti: 

a. Saat mengemudi 

Melakukan telekomunikasi melalui SMS saat mengendarai mobil atau sepeda motor 

sangatlah berbahaya bagi pengendara dan orang lain. Sudah banyak terjadi kecelakaan lalu 

lintas akibat pengemudi ber-SMS saat mengndarai kendarannya. Dewasa ini, pihak kepolisian 

juga akan menindak pengendara yang melakukan SMS saat mengendarai kendaraannya 

b. Saat berada di ruang rapat 

Sangatlah tidak sopan melakukan SMS di ruang rapat. Hal ini dapat mengganggu 

jalannya rapat yang berakibat tidak tercapainya tujuan dari rapat tersebut. 

c. Saat berada di kelas 

Saat berada di ruang kelas, kegiatan belajar mengajar akan berjalan baik antara pengajar 

dan murid jika tidak ada bentuk komunikasi lain yang dapat merusak jalannya kebiatan 

belajar mengajar. SMS merupakan bentuk komunikasi lain yang dapat merusak kegiatan 

belajar mengajar. Karena dengan melakukan SMS saat berada di kelas, dapat merusak 

konsentrasi untuk belajar maupun mengajar.  

d. Saat beribadah 

Beribadah merupakan bentuk komunikasi langsung kepada Tuhan. Jadi sangatlah tidak 

baik jika masih disisipi komunikasi lain dengan manusia termasuk melalui teknologi SMS 

Selain situasi – situasi tersebut, masih banyak lagi situasi tidak tepat untuk melakukan 

telekomunikasi melalui SMS. Seperti saat berada di pesawat, tempat pengisian bahan bakar, 

dan tempat – tempat lain yangmemberi peringatan untuk tidak melakukan SMS. 

2.2 Android 

Android adalah sistem operasi buatan Google yang diciptakan khusus smartphone dan 

PC tablet. Seistem operasi tersebut sama fungsinya seperti sistem operasi BlackBerry OS, iOS 

di Apple dan Symbian di Nokia. 
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Sistem operasi Android menjadi pilihan yang baik bagi vendor-vendor smartphone 

karena memiliki biaya lisensi lebih murah dan sifatnya yang semi opensource. Tidak hanya 

itu Android tentunya akan support dengan berbagai layanan dari Google. Beberapa vendor – 

vendor smartphone yang menggunakan sistem operasi Android di dalamnya seperti 

Motorolla, Sony Ericsson, Samsung, HTC dan beberapa vendor lainnya. 

Android dikembangkan oleh perusahaan Android Inc dan pada tahun 2005 Android Inc 

diakuisisi oleh perusahaan Internet Google. Android dikembangan dengan kernel berbasis 

Linux yang kemudian dimodifikasi, dan untuk setiap versi, Android menamai versi tersebut 

seperti nama makanan. 

Walau sempat terganjal masalah trademark Android, Google tetap akan merilis Android 

ke pasaran. Sebelumnya Google terganjal masalah trademark nama Android yang sudah 

dipatenkan oleh sebuah perusahaan defeloper software dan aplikasi internet di US Patent dan 

Trademark Office (USPTO) dengan nama Android Dara. 

Keunggulan yang paling menonjol dari Android adalah open source, sehingga 

smartphone Android dapat dijual lebih murah daripada dengan smartphone lainnya meski 

fitur yang ditawarkan Android lebih baik. 

Beberapa fitur dari Android seperti Multi-touch, WiFi hotspot, Multitasking, GPS, 

support java, mendukung banyak jaringan (GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, 

Bluetooth, Wi-Fi, LTE & WiMAX) serta juga kemampuan dasar handphone pada umumnya. 

 

2.2.1 Kelebihan Android 

Sistem operasi perangkat seluler Android tentu saja memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Kelebihan tersebut juga menjadikan ciri khas 

dari sistem operasi Android. Beberapa kelebihan tersebut adalah: 

a. Multitasking 

Perangkat seluler bersistem operasi Android dapat menjalankan beberapa aplikasi dalam 

satu waktu. Seperti dapat melakukan menjelajah internet, sambil mendengarkan lagu. 

b. Kemudahan dalam notifikasi 

Setiap ada SMS, Email, atau bahkan artikel terbaru dari RSS Reader, akan selalu ada 

notifikasi di Home Screen Ponsel Android, sehingga tidak akan terlewatkan satu SMS, Email 

ataupun Misscall sekalipun. 
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c. Akses mudah terhadap ribuan aplikasi Android melalui Google Android App Market 

Ada banyak ribuan aplikasi dan game yang siap untuk didownload di Google Android 

App Market untuk setiap ponsel Android. Aplikasi dan game tersebut bisa didapatkan secara 

gratis, namun juga ada yang berbayar. 

d. Pilihan ponsel yang beranekaragam 

Android tersedia di ponsel dari berbagai produsen, mulai dari Sony Ericsson, Motorola, 

HTC sampai Samsung. Setiap pabrikan ponsel pun menghadirkan ponsel Android dengan 

gaya masing-masing, seperti Motorola dengan Motoblur-nya, Sony Ericsson dengan 

TimeScape-nya. Jadi akan lebih leluasa dalam memilih ponsel Android sesuai dengan selera 

pembeli 

e. Dapat menginstal ROM yang dimodifikasi 

Terdapat banyak Costum ROM yang dapat dipakai di ponsel bersistem operasi Android. 

Pengguna dapat menggunakan Custom ROM yang diinginkannya. 

f. Widget 

Adanya fasilitas Widget di homescreen ponsel Android, membuat pengguna dengan 

mudah mengakses berbagai setting dan aplikasi dengan cepat dan mudah. 

g. Google Maniak 

Pengguna setia layanan Google sangat cocok untuk menggunakan Android. Karena 

pada ponsel Android telah terintegrasi dengan layanan Google mulai dari Gmail sampai 

Google Reader, sehingga dapat dengan cepat mengecek email dari Gmail. 

 

2.2.2 Kekurangan Android 

Setiap ada kelebihan, tentusaja di sana terdapat kekurangan. Begitu juga dengan sistem 

operasi Android. Dari beberapa kelebihan yang dimiliki Android, Android juga memiliki 

beberapa kekurangan. Kekurangan – kekurangan yang ada pada sistem operasi Android 

seperti: 

a. Koneksi internet yang terus menerus 

Setiap ponsel Android memerlukan koneksi internet yang simultan alias terus menerus 

aktif. Koneksi internet GPRS selalu aktif setiap waktu, sehingga tarif operator seluler akan 

membengkak. Untuk menanggulangi hal itu, maka pengguna Android harus siap 

berlangganan paket GPRS yang sesuai dengan kebutuhan. 

b. Iklan 
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Aplikasi di Ponsel Android memang bisa didapatkan dengan mudah dan gratis. Namun 

konsekuensinya di setiap aplikasi tersebut, akan selalu iklan yang terpampang. Iklan tersebut 

dapat berada bagian atas atau bawah aplikasi. 

c. Android boros daya 

Hal ini merupakan masalah yang paling banyak dikeluhkan oleh pengguna Android. 

Penyebab Android boros daya karena di Android begitu banyak background proses alias 

aplikasi yang berjalan di belakang layar. 

d. Ancaman Malware yang semakin banyak 

Sistem operasi Android kini menjadi platform yang paling banyak diserang program 

jahat (malware). Para pembuat malware memanfaatkan popularitas Android untuk 

menyebarkan program jahat buatannya. 

Menurut studi yang dilakukan McAfee, terjadi peningkatan yang cukup signifikan 

dalam hal serangan. Android kini menjadi target utama malware mobile. Jumlah malware 

yang menyerang perangkat Android melonjak hampir 37 persen. Hampir semua malware 

mobile baru membidik Android pada kuartal tiga di tahun 2011.  

 

2.3 Aplikasi Auto SMS di Android 

Beberapa aplikasi Auto SMS yang berbasis Android sudah dikembangkan. Aplikasi - 

aplikasi tersebut memiliki fitur yang berbeda – beda. Beberapa aplikasi Auto SMS di Android 

yang telah beredar seperti SMS AutoReply dan Auto SMS (Autoresponder). 

2.3.1 SMS AutoReply 

Aplikasi SMS Autoreply ini merupakan salah satu dari aplikasi Autoreply SMS yang 

ada pada platfom Android. Aplikasi ini dibuat oleh Kirill Kruchinkin. Aplikasi ini bisa 

didownload oleh pengguna android secara gratis di Google Play. 

Aplikasi ini merupakan aplikasi autoreply SMS dengan versi yang terbatas hanya ketika 

ada SMS masuk saja. Aplikasi ini akan merespon atau membalas setiap SMS yang masuk ke 

smartphone dan mampu berjalan di background. Aplikasi ini juga menyediakan widget yang 

memudahkan pengguna untuk menjalankan aplikasi ini. Aplikasi ini cocok digunakan ketika 

pengguna sedang tidur, mengendarai, menonton film dan sebagainya. 
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Gambar 2.1 Aplikasi SMS AutoReply 

 

2.3.2 Auto SMS (Autoresponder) 

Aplikasi Auto SMS (Autoresponder) ini merupakan salah satu dari aplikasi Autoreply 

SMS yang ada pada platfom Android. Aplikasi ini dibuat oleh Thein Min Naing. Aplikasi ini 

bisa didownload oleh pengguna android secara gratis di Google Play. 

Aplikasi Auto SMS (Autoresponder) ini memiliki fitur yang lebih banyak dari pada 

aplikasi SMS Autoreply. Fitur – fitur yang dimiliki oleh aplikasi Auto SMS (Autoresponder) 

ini adalah Autoresponder, Sms Listen, SMS Auto responder, SMS scheduler, SMS Reader, 

Instant SMS dan SMS Forwarder. Aplikasi ini mampu merespon secara otomatis adanya 

SMS masuk dan panggilan yang tidak terjawab. Aplikasi juga dapat mengatur jadwal untuk 

mengirim SMS secara otomatis diwaktu yang akan datang. Aplikasi ini mampu membaca 

SMS masuk dengan beberapa bahasa. Selain itu juga mampu melakukan SMS Forwarding. 
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Gambar 2.2 Aplikasi Auto SMS (Autoresponder) 

  



 

BAB III 

METODOLOGI  

 

3.1 Analisis Kebutuhan  

Analisis merupakan identifikasi terhadap hal -hal yang berkaitan dengan detail atau 

struktur pembangunan perangkat lunak. Tahap analisis merupakan tahap yang penting, karena 

kesalahan dalam tahap ini akan menyebabkan kesalahan ditahap selanjutnya, oleh karena itu 

dibutuhkan suatu metode yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan 

sistem informasi. 

Metode analisis ini diperlukan berkaitan dengan perancangan suatu sistem yang akan 

dibuatdan berhubungan dengan hasil yang ingin dicapai oleh sistem itu sendiri. Metode 

analisis digunakan setelah mengetahui tujuan dan persoalan apa yang ingin dipecahkan. 

Adapun metode analisis yang digunakan untuk menganalisis aplikasi Automatic SMS 

Manager berbasis Android adalah metode Waterfall yang merupakan model klasik yang 

sederhana dengan aliran sistem yang linier. Output dari setiap tahap merupakan input bagi 

tahap berikutnya. Analisis awal dengan melakukan analisis kebutuhan antarmuka. Dari 

analisis tersebut dapat diketahui apa saja yang akan menjadi kebutuhan masukan. Setelah 

mendapatkan kebutuhan masukan, maka akan mendapatkan kebutuhan keluaran dari aplikasi 

ini. 

Secara garis besar gambaran sistem yang akan dibuat yaitu suatu perangkat lunak yang 

dapat digunakan untuk melakukan telekomunikasi melalui SMS meskipun pengguna tidak 

berada pada waktu yang tepat untuk melakukan telekomunikasi tersebut. Perangkat lunak ini 

bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan telekomunikasi melalui SMS 

meskipun pengguna tidak berada pada waktu yang tepat untuk melakukan telekomunikasi 

tersebut. 

Ada beberapa analisi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Analisis - 

analisis tersebut adalah : 
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3.1.1 Analisis Kebutuhan Antarmuka 

Kebutuhan antarmuka yang diperlukan dalam aplikasi Automatic SMS Manager 

berbasis Android ini adalah berupa tampilan untuk memilih penggunaan Automatic Reply atau 

Automatic SMS Sender. Pada Automatic Reply terdapat beberapa baris kebawah yang 

berisikan jenis Automatic SMS dan tempat untuk mengisikan pesan. Sedangkan pada 

Automatic SMS Sender terdapat beberapa baris kebawah yang berisikan tempat untuk 

mengisikan nomor tujuan, tempat untuk mengisikan pesan, pengaturan jadwal, tombol 

aktivasi dan tombol membatalkan. 

3.1.2 Analisis Kebutuhan Masukan 

Kebutuhan masukan yang diperlukan dalam aplikasi Automatic SMS Manager berbasis 

Android ini dibagi menjadi dua, yaitu Kebutuhan masukan untuk Automatic Reply dan untuk 

Automatic SMS Sender. Untuk Automatic Reply, kebutuhan masukan yang dibutuhkan yaitu : 

a. Adanya SMS masuk ke perangkat seluler userAdanya Telepon masuk ke perangkat 

seluler user 

b. Menentukan kinerja dari aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android ini yaitu 

dengan memilih apabila ada SMS masuk saja, atau ketika ada panggilan masuk ke dalam 

sistem 

c. Membuat isi pesan. 

Sedangkan kebutuhan masukan yang digunakan pada Automatic SMS Sender yaitu : 

a. Menentukan nomor tujuan kemana pesan tersebut akan dikirim 

b. Membuat isi pesan 

c. Membuat jadwal dengan mementukan pada jam berapa pesan tersebut akan dikirim 

d. Membuat jadwal dengan memnentukan pada tanggal berapa pesan tersebut akan dikirim 

e. Mengaktifkan Automatic SMS Sender. 

 

 



15 

 

3.1.3 Analisis Kebutuhan Proses 

Setelah menentukan analisis kebutuhan masukan, langkah selanjutnya yaitu melakukan 

analisa kebutuhan proses. Kebutuhan proses dalam aplikasi Automatic SMS Manager 

berbasis Android adalah proses untuk memindah halaman karena akan terdapat dua aktivitas 

yang berbeda dalam aplikasi ini. Kemudian proses untuk menangkap adanya telepon masuk 

dan SMS masuk, proses untuk mengambil nomor dari telepon masuk dan SMS masuk yang 

masuk, proses untuk mengirim SMS dan proses untuk membuat penjadwalan pengiriman 

SMS. 

 

3.1.4 Analisis Kebutuhan Keluaran 

Kebutuhan keluaran yang diperlukan dalam aplikasi Automatic SMS Manager berbasis 

Android ini adalah berupa pesan atau SMS balasan dari pengguna yang sebelumnya telah 

diatur terlebih dahulu. 

 

3.2 Perancangan Sistem 

Aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android ini merupakan aplikasi yang akan 

dibangun dengan menggunakan bahasa perograman Java yang sudah terdapat di Eclipse 

Indigo. Pemilihan bahasa pemrograman Java sebagai bahasa yang akan digunakan dalam 

pembangunan  aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android ini dikarenakan bahasa 

pemrograman Java merupakan bahasa yang bisa digunakan di Android. Selain itu, bahasa 

perograman bersifat berorientasi objek, sehingga dapat memudahkan dalam pembangunan 

aplikasi ini. 

Untuk pendukung interface, aplikiasi ini akan menggunakan XML (Extensible Markup 

Language) yang merupakan bahsa markup kelanjutan dari HTML (Hypertext Markup 

Language). Di dalam Eclipse Indigo, XML sudah bisa langsung digabungkan dengan Java 

dalam satu Project. 

Di dalam aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android akan menggunakan tiga 

kelas java, yaitu kelas proses utama, kelas pengirim pesan terjadwal dan kelas pembalas pesan 

otomatis. Pada kelas proses utama akan digunakan untuk memilih kelas pengirim pesan 

terjadwal dan kelas pembalas pesan otomatis. Kelas pembalas pesan otomatis digunakan 
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untuk membalas SMS otomatis apabila ada SMS masuk atau panggilan masuk dan mengisi isi 

pesan. Proses dari kelas ini menangkap setiap ada panggilan dan sms masuk. Setelah 

menangkap panggilan dan sms masuk tersebut, kelas ini akan mengambil nomor telepon dari 

yang melakukan panggilan dan sms ke telepon seluler pengguna. Kemudian nomor tersebut 

akan dikirim ke kelas proses utama yang nantinya akan digunakan sebagai nomor tujuan dari 

Automatic SMS. Pada kelas pengirim pesan terjadwal digunakan untuk mengirim pesan 

secara terjadwal, 

Pengujian aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android akan menggunakan 

emulator Android yang sudah tersedia di aplikasi Eclipse Indigi. Emulator Android ini akan 

mempermudah pengujian. Emulator ini mampu menerima SMS dan telepon masuk dengan 

mengirimkan SMS atau telepon masuk melalui Dalvik Debug Monitor Server (DDMS) yang 

merupakan alat untuk melakukan testing dan debugging pemrograman Android melalui 

Emulator. Akan tetapi kekurangan dari emulator ini tidak mampu melakukan aktivitas 

pemanggilan dan pengiriman telepon/sms keluar dari emulator. Untuk melakukan  

pemanggilan dan pengiriman telepon/sms keluar, harus mencobanya langsung di smartphone 

Android. 

 

Gambar 3.1 Emulator Android 
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Aplikasi ini diimplementasikan maka perlu dirancang terlebih dahulu metode apa yang 

akan digunakan. Metode perancangan yang digunakan untuk membuat aplikasi Automatic 

SMS Manager berbasis Android ini adalah metode hirarki lalu dilanjutkandengan pembuatan 

perancangan antar muka. 

Pada perancangan hirarki tersebut terlihat bahwa aplikasi Automatis SMS Manager 

terbagi menjadi dua aktivitas. Aktivitas tersebut berupa Automatic SMS Sender dan 

Automatic Reply. Meskipun dalam satu aplikasi yang sama yaitu aplikasi Automatic SMS 

Manager, aktivitas Automatic SMS Sender dan Automatic Reply tidak dapat berjalan secara 

bersamaan karena dari tujuannya sendiri digunakan untuk kebutuhan yang berbeda. 

Aktivitas Automatic Sender merupakan aktivitas yang digunakan untuk melakukan 

pengiriman SMS dengan menentukan jadwal kapan SMS tersebut akan dikirim ke penerima. 

Aktivitas ini terdiri dari beberapa aktifas. Aktivitas tersebut meliputi Schedule, Message, 

Phone No dan Activate. Aktivitas Schedule digunakan untuk mengatur jadwal pengiriman 

SMS. Penjadwalan tersebut dengan menentukan waktu dan tanggal yang digunakan untuk 

mengirim SMS. Aktivitas Message digunakan untuk mengisikan pesan yang akan diberikan 

kepada penerima. Pengguna bisa memasukan pesan dalam bentuk teks secara bebas. Aktivitas 

Phone No digunakan untuk mengisikan nomor telepon penerima. Activate digunakan untuk 

menjalankan aktivitas Automatic Sender. 

Aktivitas Automatic Reply merupakan aktivitas yang digunakan untuk mengirim balasan 

berupa SMS kepada setiap nomor yang mengirimkan SMS atau melakukan penggilan telepon 

ke smartphone pengguna. Aktivitas ini terdiri dari beberapa aktivitas. Aktivitas tersebut 

meliputi Automatic Reply Type, Message dan Activate. Pada aktivitas Automatic Reply Type 

pengguna bisa menentukan jenis panggilan apa saja yang akan mendapatkan balasan secara 

otomatis. Pengguna dapat memilih Incoming SMS yang berfungsi untuk pengiriman balasan 

SMS apabila ada SMS masuk ke smartphone pengguna. Atau dengan memilih Incoming Call 

yang berfungsi untuk pengiriman balasan SMS apabila ada panggilan masuk ke smartphone 

pengguna. Selanjutnya aktivitas Message digunakan untuk mengisikan pesan yang akan 

diberikan kepada penerima. Pengguna bisa memasukan pesan dalam bentuk teks secara bebas. 

Terakhir adalah aktifias Activate yang digunakan untuk menjalankan aktivitas Automatic 

Reply. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui apa saja yang menjadi 

masukan sistem, keluaran sistem, metode yang digunakan sistem, serta antar muka sistem 
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yang dibuat, sehingga sistem yang dibuat dibuat tersebut dapat sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Perancangan sistem ini akan menggunakan perancangan menggunakan DFD atau 

perancangan Data Flow Diagram. 

Perancangan menggunakan DFD merupakan diagram yang menggunakan notasi-notasi 

untuk menggambarkan arus dari data sistem aplikasi Automatic SMS Manager berbasis 

Android, yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, 

tersruktur dan jelas. 

 

Automatic SMS 

Manager

Automatic SMS 

Sender
Automatic Reply

Aumatic Reply 

Type

Incoming SMS Incoming Call

MessageSchedule Message Phone No.

Time Date
Activate Activate

 

Gambar 3.2 Metode Perancangan Hirarki 

Pada perancangan menggunakan DFD aplikasi Automatic SMS Manager berbasis 

Android, terdapat dua perancangan dikarenakan adanya dua aktivitas yang berbeda dalam 

aplikasi Automatic SMS Manager berbasis android.  
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Gambar 3.3 DFD Level 0 

Pada perancangan menggunakan DFD level 0, pengaturan proses pada sistem yang 

dilakukan oleh user. Sistem tersebut baru akan berjalan apabila ada SMS atau panggilan 

telepon masuk dari Receiver ke sistem. Ketika terdeteksi adanya SMS atau panggilan telepon 

masuk maka sistem akan mengirimkan pesan balasan ke pengguna. Sistem akan memberikan 

peringatan ke pengguna bahwa ada SMS atau panggilan telepon masuk dari Receiver. 

Selain itu User juga bisa mengatur SMS terjadwal kepada Receiver pada perancangan 

menggunakan DFD level 0. Pengaturan proses pada sistem yang dilakukan oleh user. 

Selanjutnya sistem pada aktivitas Automatic SMS Sender akan mengirimkan pesan sesuai 

dengan pengaturan yang telah ditentukan oleh user 

.

User

Automatic 

Reply

1.0

Automatic 

SMS Sender 

2.0

Receiver

 

Gambar 3.4 DFD Level 1 
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Pada perancangan menggunakan DFD level 1, pengaturan proses pada sistem yang 

dilakukan oleh user. Pengguna bisa melakukan pengaturan proses 1.0 yaitu Automatic Reply 

Type atau pengaturan proses  2.0 yaitu Automatic SMS Sender. Proses Automatic Reply baru 

akan berjalan apabila ada SMS atau panggilan telepon masuk dari Receiver ke sistem. 

Selanjutnya sistem akan melakukan reply ke pengguna sesuai dengan  pengaturan yang 

dilakukan oleh user. Untuk proses Automatic SMS Sender, pengguna akan melakukan 

pengaturan SMS teerjadwal terlebih dahulu, selanjutnya pesan tersebut akan dikirim sesuai 

dengan jadwal yang telah diatur oleh user. 

Pada perancangan menggunakan DFD level 2 untuk aktivitas Automatic Reply ini 

pengaturan proses pada sistem yang dilakukan oleh user. Pengguna melakukan pengaturan 

proses 1.1 yaitu Automatic Reply Type lalu melakukan pengaturan proses 1.2 yaitu Message 

dengan mengisikan SMS. Proses Automatic Reply dengan menentukan bagian dari proses 

Automatic Reply yang akan dijalankan. Proses tersebut adalah 1.3 yaitu Incoming SMS dan 

1.4 yaitu Incoming Call. Pada proses Incoming SMS ini, aktivitas Automatic Reply ini akan 

menentukan penerima SMS balasan ditujukan kepada Receiver yang mengirimkan SMS ke 

pengguna. Sedangkan pada proses Incoming Call, aktivitas Automatic Reply ini akan 

menentukan penerima SMS balasan ditujukan kepada Receiver yang malakukan panggilan 

telepon ke pengguna. Kedua proses Incoming SMS dan Incoming Call tersebut akan disaluran 

pada  proses 1.5 yaitu Incoming Type yang akan memilah dari jenis panggilan yang masuk ke 

sistem. Sistem tersebut baru akan berjalan apabila ada SMS atau panggilan telepon masuk 

dari Receiver ke sistem. SMS atau Panggilan telepon tersebut akan dipilah di Tipe Panggilan. 

Selanjutnya proses Tipe Panggilan akan melakukan proses 1.6 yaitu Get numbers. Hasil 

proses Ambil Nomor ini akan ditujukan  ke proses 1.7 yaitu Send SMS sebagai peringatan 

bahwa proses Kirim Pesan sudah bisa untuk melakukan pengiriman pesan yang sebelumnya 

telah mendapatai isi SMS dari proses Message dan mengirimkan peringatan ke pengguna 

bahwa ada panggilan atau pesan yang masuk. Selanjutnya proses Kirim Pesan akan 

mengirimkan pesan yang sudah terolah ke Receiver. 
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Gambar 3.5 DFD Level 2 

Pada perancangan menggunakan DFD level 2 untuk aktivitas Automatic SMS Sender, 

pengaturan proses pada sistem yang dilakukan oleh 2.1 yaitu user. Pengguna melakukan 

pengaturan proses 2.1 yaitu Schedule untuk menentukan jadwal yang disesuaikan dengan 

kebutuhan, melakukan proses 2.2 yaitu Destination Number untuk menentukan nomor tujuan 

dari pesan SMS tersebut dan terakhir melakukan pengaturan 2.3 yaitu Message dengan 

mengisikan isi SMS, Selanjutnya proses proses tersebut akan bermuata pada proses 2.4 yaitu 

Send SMS. Proses Kirim Pesan akan melakukan pengiriman pesan ke Receiver disesuaikan 

dengan jadwal pada proses Schedule. 
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Gambar 3.6 Aktivitas Diagram 

Setelah melakukan perancangan menggunakan DFD, perancangan selanjutanya dengan 

menggunakan diagram aktifitas pada aplikasi ini aplikasi Automatis SMS Manager terbagi 

menjadi dua aktivitas. Aktivitas yang dilakukan pengguna dan penerima telepon. Pengguna 

akan melakukan pengaturan dengan memilih Automatic SMS Sender dan Automatic Reply. 

Meskipun dalam satu aplikasi yang sama yaitu aplikasi Automatic SMS Manager, aktivitas 

Automatic SMS Sender dan Automatic Reply tidak dapat berjalan secara bersamaan karena 

dari tujuannya sendiri digunakan untuk kebutuhan yang berbeda. 

Automatic Sender merupakan aktivitas yang digunakan untuk melakukan pengiriman 

SMS dengan menentukan jadwal kapan SMS tersebut akan dikirim ke penerima. Pada 

aktivitas ini aplikasi akan menyesuaikan jadwal yang telah dibuat oleh pengguna. Setelah 

jadwal tersebut sesuai maka aktivitas selanjutnya yaitu akan mengirimkan pesan yang berjalan 

sesuai jadwal. Kemudian pesan akan diterima oleh receiver. 
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Automatic Reply merupakan aktivitas yang digunakan untuk mengirim balasan berupa 

SMS kepada setiap nomor yang mengirimkan SMS atau melakukan penggilan telepon ke 

smartphone pengguna. Aktivitas pertama pada Automatic Reply akan membagi jenis 

panggilan tersebut apakah berupa telepon masuk atau SMS masuk. Setelah diketahui jenis 

panggilan, kemudian akan elakukan penggambilan nomor dari telepon atau SMS masuk 

tersebut yang kemudian akan digunakan sebagai nomor tujuan pengiriman. Aktifitas 

selanjutnya yaitu mengirim SMS dengan menggunakan nomor tujuan yang didapat dari 

aktivitas pengamilan nomor. Kemudian pesan akan diterima oleh receiver. 

Autosms_Manager

+Autoreply

+Autosender

+Autoreply_halaman()

+Autosender_halaman()

Autoreply

+IncomingSMS

+IncomingCall

+SMStext

+PhoneNo

+tangkaptelepon()

+tangkapSMS()

+Ambilnomor()

+KirimSMS()

+StatusPengiriman()

Autosender

+PhoneNo

+SMStext

+Jadwal

+SetAlarm()

+StartAutoSender()

+CancelAutoSender()

AlarmService

+PhoneNo

+SMStext

+SendSMS()

 

Gambar 3.7 Kelas Diagram 

Perancangan aplikasi Automatic SMS Manager bersais Android selanjutnya yaitu 

perancangan menggunakan diagram kelas. Pada diagram kelas ini, aplikasi Automatic SMS 

Manager bersais Android mememiliki empat kelas. Kelas Autosms_Manager digunakan 

sebagai menu awal untuk memilih aktivitas Autoreply atau Autosender. Pada kelas Autoreply 

memiliki atribut IncomingSMS, IncomingCall, SMStext dan PhoneNo. Sedangkan metode 

yang digunakan yaitu tangkaptelepon, tangkapSMS, Ambilnomor, KirimSMS dan 

StatusPengiriman. Kelas selanjutnya yaitu kelas Autosender yang memiliki atribut  PhoneNo, 

SMStext dan Jadwal. Sedangkan metode yang digunakan SetAlarm, StartAutoSender, 

CancelAutoSender. Kelas yang terakhir yaitu kelas AlarmService. Kelas ini merupakan kelas 

yang bekerja atas perintah kelas Autosender.   
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3.3 Perancangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka digunakan untuk mengetahui bagaimana tampilan yang akan 

digunakan dalam aplikasi ini.  Dalam aplikasi ini ada tiga perancangan antar muka yaitu 

Perancangan Antarmuka Menu Home, Automatic Reply dan Automatic SMS Sender. 

3.3.1 Perancangan Antarmuka Menu Home 

 

Gambar 3.8 Perancangan Antarmuka Menu Home 

Perancangan awal pada menu home, akan terdapat beberapa sub menu. Sub menu 

tersebut mewakili aktivitas yang yang terdapat pada aplikasi Automatic SMS Manager 

berbasis Android. Sub Menu tersebut yaitu Automatic Reply dan Automatic SMS Sender. 

Dengan memilih Automatic Reply maka pengguna akan masuk aktivitas untuk mengirim 

balasan berupa SMS kepada setiap nomor yang mengirimkan SMS atau melakukan penggilan 

telepon ke smartphone pengguna. Kemudian Sub Menu Automatic SMS Sender untuk 

melakukan pengiriman SMS dengan menentukan jadwal kapan SMS tersebut akan dikirim ke 

penerima. 
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3.3.2 Perancangan Antarmuka Automatic Reply 

Pada perancangan antarmuka Automatic Profile pada aplikasi Automatic SMS Manager 

berbasis Android ini terdapat empat menu, yaitu Automatic Reply Type, Message, Tombol 

Activate dan Cancel.. 

Menu Automatic Reply Type merupakan menu yang digunakan untuk mengatur jenis 

panggilan apa saja yang akan mendapatkan balasan secara otomatis. Pada menu Automatic 

Reply Type pengguna dapat mengaktifkan  Incoming SMS atau Incoming Call. Incoming SMS 

yang digunakan untuk mengatur aplikasi ini agar melakukan SMS otomatis apabila pengguna 

menerima SMS dari nomor yang masuk ke smartphone pengguna. Incoming Call  merupakan 

menu yang digunakan untuk mengatur aplikasi ini agar melakukan SMS otomatis apabila 

pengguna menerima panggilan telepon dari nomor yang masuk ke smartphone pengguna. 

Incoming SMS dan Incoming Call dapat diaktifkan secara bersamaan sehingga pengguna bisa 

melakukan SMS otomatis apabila pengguna menerima SMS masuk dan panggilan telepon. 

Message digunakan untuk mengisikan pesan yang akan ditujukan kepada Receiver. Tombol 

Activate dan Cancel digunakan untuk menjalankan dan mematikan proses dalam aktivitas 

Automatic Reply.  

 

Gambar 3.9 Perancangan Antarmuka Automatic Reply 
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Gambar 3.10 Perancangan Antarmuka Automatic ReplyType 

 

3.3.3 Perancangan Antarmuka Automatic SMS Sender 

Pada perancangan antarmuka Automatic SMS Sender pada aplikasi Automatic SMS 

Manager berbasis Android ini terdapat empat menu, yaitu Destination No dan SMS text, 

Scheduled, Tombol Activate dan Cancel.  

Menu Destination No dan SMS text merupakan menu yang digunakan untuk 

memberikan input nomr telpon dan isi pesan ke dalam aktivitas Automatic SMS Sender. Menu 

Scheduled merupakan menu yang digunakan untuk mengatur aplikasi ini agar mengirim SMS 

dengan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pengguna. Pada menu Scheduled juga 

terdapat sub menu Set Date untuk megatur tanggal dan Set Time untuk mengatur jam. 

Message digunakan untuk mengisikan pesan yang akan ditujukan kepada Receiver. Tombol 

Activate dan Cancel digunakan untuk menjalankan dan mematikan proses dalam aktivitas 

Automatic Reply. 
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Gambar 3.11 Perancangan Antarmuka Automatic SMS Sender 

 

 

Gambar 3.12 Perancangan Antarmuka Menu Destination No dan SMS text 
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Gambar 3.13 Perancangan Antarmuka Menu Schedule 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perangkat Lunak yang Dibutuhkan 

Perangkat lunak yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi Automatic SMS 

Manager berbasis Android ini adalah : 

a. Sistem Operasi : Windows 7 Ultimate 32 Bit 

b. Eclipse Indigo 

c. Adobe Photoshop CS 5 

d. Corel Draw 

4.2 Perangkat Keras yang Dibutuhkan 

Perangkat keras yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi Automatic SMS 

Manager berbasis Android ini adalah : 

a. Processor : Intel Atom CPU N550 @ 1.50GHZ (4 CPUs),~1.5GHz 

b. Memori RAM : 2 GB 

c. Harddisk : 320 GB 

d. Kartu Grafis : Intel Graphics Media Accelerator 3150 

e. Monitor 

f. Keyboard 

g. Mouse 

Perangkat keras yang dipakai dalam pengujian merupakan perangkat di smartphone 

Samsung Galaxy Ace S5830 dengan spesifikasi : 

a. Processor  : 800 MHz ARM 11 processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm MSM7227 

chipset 
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b. Memori Internal : 158 MB 

c. Memori Eksternal : MicroSD 2 GB 

d. RAM : 278 MB 

e. Jaringan :  2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 2100 

f. Layar sentuh 

g. Bluetooth 

h. Wifi 

i. Sistem operasi : Android 2.3.3 Gingerbread. 

 

4.3 Pengaturan Sistem Aplikasi Automatic SMS Manager 

Aplikasi Automatic SMS Manager berbais Android ini merupakan aplikasi yang 

berjalan pada sistem operasi seluler Android yang mampu memberikan reply berupa SMS 

apabila ada SMS masuk atau telepon masuk secara otomatis ke nomor pengirim SMS atau 

penelpon yang mengirimkan SMS atau menelpon ke nomor pengguna dan mampu 

mengirimkan SMS yang terjadwal sesuai dengan kebutuhan pengguna yang menggunakan 

smartphone berbasis Android. Aplikasi yang mampu berjalan pada Android 2.2 Froyo ke atas. 

Oleh karena itu aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android ini memiliki dua 

aktivitas. Aktivitas tersebut adalah Automatic Reply dan Automatic SMS Sender. Aktivitas 

Automatic Reply merupakan aktivitas yang digunakan untuk mengirim balasan berupa SMS 

kepada setiap nomor yang mengirimkan SMS atau melakukan penggilan telepon ke 

smartphone pengguna. Sedangkan aktivitas Automatic Sender merupakan aktivitas yang 

digunakan untuk melakukan pengiriman SMS dengan menentukan jadwal kapan SMS 

tersebut akan dikirim ke penerima. Oleh sebab itu, aktivitas Automatic SMS Sender dan 

Automatic Reply tidak dapat berjalan secara bersamaan karena dari tujuannya sendiri 

digunakan untuk kebutuhan yang berbeda. Akan tetapai sebelum menjalankan sistem 

Automatic SMS Manager tersebut, user harus melakukan pengaturan terlebih dahulu agar 

aplikasi Automatic SMS Manager bebasis Android ini mampu berjalan. Pengguna harus 

memilih salah satu aktivitas pada menu awal dari aplikasi Automatic SMS Manager yang 
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disesuaikan dengan kebutuhan pengguna sehingga aplikasi ini mampu berjalan sesuai dengan 

apa yang dikehendaki oleh pengguna  

 

4.3.1 Pengaturan Aktivitas Automatic Reply 

Pada aktivitas Automatic Reply, pengguna bisa mengirim balasan secara otomatis 

berupa SMS kepada setiap nomor yang mengirimkan SMS atau melakukan penggilan telepon 

ke smartphone pengguna.  

Aktivitas Automatic Reply memiliki dua submenu yaitu, Automatic Reply Type dan 

Message. Automatic Reply Type ditujukan agar pengguna bisa menentukan jenis panggilan 

apa saja yang akan mendapatkan balasan secara otomatis. Sedangkan submenu Message 

digunakan oleh pengguna untuk mengisikan pesan berupa SMS yang akan dikirm. 

 

Gambar 4.1 Menu Awal 
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a. Automatic Reply Type 

Automatic Reply Type digunakan untuk menentukan jenis panggilan apa saja yang akan 

mendapatkan balasan secara otomatis. Panggilan tersebut adalah Incoming SMS dan Incoming 

Call. Pada menu ini pengguna diharuskan untuk mengatur submenu yang disediakan oleh 

pengembang. Pengguna harus mencentang submenu Incoming SMS atau Incoming Call.  

Dengan mencentang submenu Incoming SMS suhingga muncul tombol berubah menjadi 

ON, maka pengguna telah menjalankan fungsi untuk pengiriman balasan SMS apabila ada 

SMS masuk ke smartphone pengguna. Pengguna dapat menonaktifkannya kembali  dengan 

menekan tombol ON tersebut sehingga berubah menjadi OFF. 

Pengguna juga bisa mencentang submenu Incoming Call suhingga muncul tombol 

berubah menjadi ON, maka pengguna telah menjalankan fungsi untuk pengiriman balasan 

SMS apabila ada panggilan telepon masuk ke smartphone pengguna. Pengguna dapat 

menonaktifkannya kembali  dengan menekan tombol ON tersebut sehingga berubah menjadi 

OFF. 

 

Gambar 4.2 Automatic Reply 
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Gambar 4.3 Centang Incoming SMS 

 

Gambar 4.4 Centang Incoming Call 
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Pengguna juga bisa memilih kedua submenu Incoming SMS dan Incoming Call secara 

bersamaan. Semisal pengguna membutuhkan kedua layanan tersebut secara bersamaan. 

b. Message 

Message digunakan oleh pengguna untuk mengisikan pesan berupa SMS yang akan 

dikirm. Pengguna bisa memasukan pesan dalam bentuk teks secara bebas. Pengembang juga 

memudahkan pengguna untuk memasukan isi pesan balasan yang akan diterima oleh 

penerima dengan adanya teks “<AutoReply SMS> : Write your message here!”. Teks tersebut 

bisa dihapus lalu diganti dengan pesan yang ingin disampaikan pengguna aplikasi Automatic 

SMS Manager berbasis Android kepada penerima. 

 

Gambar 4.5 Centang Incoming SMS dan Incoming Call 
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Gambar 4.6 Message 

 

Gambar 4.7 Automatic SMS Sender 
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a. Message 

Message digunakan oleh pengguna untuk mengisikan nomor tujuan sms dan mengisikan 

pesan yang akan diberikan kepada penerima. Pada box nomor tujuan, pengguna bisa 

mengisikan nomor tujuan kemana isi SMS tersebut akan dikirimkan. Box nomor tujuan hanya 

menerima input berupa integer. Sedangkan pada box SMS teks, pengguna bisa memasukan isi 

pesan dalam bentuk teks secara bebas.  

 

Gambar 4.8 Isi nomor tujuan dan pesan 

b. Schedule 

Pada Menu Schedule, pengguna diwajibkan untuk melakukan pengaturan jadwal 

pengiriman SMS. Penjadwalan tersebut dengan menentukan waktu dan tanggal yang 

digunakan untuk mengirim SMS.  

Untuk menentukan waktu terdapat pada bagian set time. Dibawah dari bagian tersebut 

ada teks kecil yang memberitahukan kepada pengguna waktu sekarang. Teks tersebut akan 

berubah menjadi teks yang memberitaukan waktu kapan SMS akan dikirim setelah pengguna 
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menentukan waktu pengiriman SMS. Pengaturan waktu tersebut dengan menentukan jam dan 

menit sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

 

Gambar 4.9 Waktu 

Untuk menentukan tanggal terdapat pada bagian set date. Dibawah dari bagian tersebut 

ada teks kecil yang memberitahukan kepada pengguna tanggal sekarang. Teks tersebut akan 

berubah menjadi teks yang memberitaukan tanggal kapan SMS akan dikirim setelah pengguna 

menentukan tanggal pengiriman SMS. Pengaturan waktu tersebut dengan menentukan jam 

dan menit sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

c. Tombol Activate dan Cancel 

Menu tombol Activate dan Cancel digunakan untuk menjalankan atau mematikan 

layanan dari aktivitas Automatic Sender. Dengan menekan tombol Activate maka aplikasi 

Automatic SMS Manager berbasis Android dengan aktivitas Automatic SMS Sender siap 

dijalankan. Sistem akan memberikan peringatan kepada pengguna dengan menggunakan 

pesan nottifikasi pop up. 
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Gambar 4.10 Tanggal 

 

Gambar 4.11 Activate 
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Apabila pengguna ingin membatalkan pengiriman SMS terjadwal, pengguna dapat 

menekan tombol Cancel yang berada dibawah tombol maka pengaturan penjadwalan SMS 

pada aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android dengan aktivitas Automatic SMS 

Sender siap dibatalkan. Sistem akan memberikan peringatan kepada pengguna dengan 

menggunakan pesan nottifikasi pop up. 

 

Gambar 4.12 Cancel 

 

4.4 Hasil Pengaturan Sistem Aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android 

Pengguna aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android untuk melakukan 

pengaktifan aplikasi ini harus melakukan pengaturan yang disesuaikan oleh kebutuhan 

pengguna terlebih dahulu. Pertama, pengguna harus menentukan kebutuhan apa yang akan 

dikendaki. Untuk aplikasi ini, ada dua macam kebutuhan yang harus dipilih oleh pengguna 

yaitu kebutuhan untuk membalas dengan menggunakan SMS apabila ada SMS masuk atau 

panggilan telepon dan kebutuhan untuk melakukan pengiriman SMS secara terjadwal. Di 

dalam pengaturan dari kebutuhan tersebut pengguna harus mengatur hal – hal apa saja yang 

diperlukan, sehingga aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android dapat berjalan 
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sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengaturan dalam aplikasi Automatic SMS Manager 

berbasis Android ini terbagi menjadi dua yaitu untuk reply otomatis dan mengirim SMS yang 

terjadwal. Pengaturan pada reply otomatis meliputi pengaturan tipe Automatic reply serta isi 

pesan itu sendiri. Sedangkan pengaturan pengiriman SMS terjadwal meliputi pengaturan 

nomor tujan, isi pesan, jadwal serta mengaktifkan SMS penjdawalan. Setelah melakukan 

pengaturan, pengguna dapat mengaktifkan sistem sesui dengan pengaturan yang telah dibuat. 

Hasil dari pengaturan profil dapat dilihat dapat langsung di implementasikan dalam proses 

berjalannya aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android. 

4.5 Pengujian Sistem Aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android 

Pengujian pada aplikasi Automatic SMS Manager berbasis android ini dilakukan dua 

kali. Pertama aplikasi ini akan di ujikan pada Smartphone Android Samsung Galaxy Ace. 

Sebagai Receiver pengembang menggunakan Smartphone iPhone. Selanjutnya pengujian 

aplikasi ini akan diujikan ke beberapa smartphone berbasis Android lain agar dapat diketahui 

apakan aplikasi ini mampu berjalan pada spesifikasi hardware dan versi sistem operasi 

berbasis Android yang berbeda.  

4.5.1 Pengujian Pada Smartphone Android Samsung Galaxy Ace  

Pada pengujian ini, pengembang mengujikan aplikasi Automatic SMS Manager 

berbasis Android dengan menggunakan emulator Android dan menggunakan smartphone 

Samsung Galaxy Ace. 

Pengujian awal yaitu mencoba untuk mengirimkan SMS ke sistem yang berjalan di 

smartphone android dengan menggunakan smartphone iphone yang berfingsi sebagai 

receiver. Hasilnya proses pengiriman SMS berhasil dengan muncul pop up yang menandakan 

SMS telah dikirim. 

Selain itu, pesan yang dikimkan oleh sistem pada aplikasi Autoreply SMS Manager 

berbasis Android kepada receiver juga mampu diterima oleh receiver. Pesan tersebut sesuai 

dengan yang sebelumnya telah diatur oleh pengguna. 
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Gambar 4.13 Hasil pengaturan pada Automatic Reply 

 

Gambar 4.14 Hasil pengaturan pada Automatic SMS Sender 
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Gambar 4.15 Mengirim Reply SMS masuk 

Selanjutnya, pengujian untuk melakukan reply SMS apabila ada telepon masuk masuk 

ke sistem. Untuk melakukan panggilan telepon masuk ke aplikasi Automatic SMS Manager, 

masih menggunakan iPhone sebagai receiver. Hasilnya proses pengiriman SMS secara 

otomatis apabila ada panggilan masuk berhasil dengan muncul pop up yang menandakan 

SMS telah dikirim. 

Selain itu, pesan yang dikimkan oleh sistem pada aplikasi Autoreply SMS Manager 

berbasis Android kepada receiver juga mampu diterima oleh receiver. Pesan tersebut sesuai 

dengan yang sebelumnya telah diatur oleh pengguna. 
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Gambar 4.16 Menerima Reply SMS 

 

 

Gambar 4.17 Mengirim Reply telepon masuk 
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Gambar 4.18 Menerima Reply SMS setelah menelpon 

 

Gambar 4.19 Mengirim Automatic SMS Sender 
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Percobaan selanjutnya yaitu untuk mencoba untuk menjalankan aktivitas Automatic 

SMS Sender. Di dalam aktivitas Automatic SMS Sender, penggujian yaitu mencoba untuk 

melakukan pengriman SMS sesuai jadwal. Hasilnya proses mampu melakukan pengiriman 

SMS sesuai jadwal dengan muncul pop up yang menandakan SMS  telah dikirim. 

Selain itu, pesan yang dikimkan oleh sistem pada aplikasi Autoreply SMS Manager 

berbasis Android kepada receiver juga mampu diterima oleh receiver. Pesan tersebut datang 

sesuai dengan jadwal yang sebelumnya telah diatur oleh pengguna. 

 

Gambar 4.20 Menerima Automatic SMS Sender 

 

4.5.2 Pengujian Pada Smartphone lain yang Bersistem Operasi Android 

Setelah melakukan pengujian pada Smartphone Android Samsung Galaxy Ace dengan 

hasil semua fungsi mampu berjalan, perujian dilanjutkan dengan menggunakan smartphone 

berbasis Android yang lain. Pengujian ini dilakukan agar dapat mengetahui pada perangkat 

mana saja aplikasi Automatis SMS Manager ini dapat berjalan. 
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a. Perangkat yang Diujikan 

Perangkat berbasis Android  yang digunakan untuk melakukan pegujian memiliki 

spesifikasi hardware yang berbeda-beda. Perangkat berbasis Android  yang digunakan dalam 

pengujian yaitu pada Sony Ericsson Live Walkman, Samsung Galaxy Mini, Samsung Galaxy 

S, Samsung Galaxy 5, Samsung Galaxy W, Huawei Honor, Zte Wide dan Acer Iconia Tab 

A501. 

 

Tabel 4.1 Perangkat Uji 

No Jenis 

Smartphone/Tablet 

Merk Processor Jaringan Versi Android Memori 

1 Live Walkman Sony 

Ericsson 

1 Ghz GSM Gingerbread 2.3 320 MB 

2 Galaxy Mini Samsung 600 Mhz GSM Gingerbread 2.3 160 MB 

3 Galaxy S Samsung 1 Ghz GSM Gingerbread 2.3 8 GB 

4 Galaxy 5 Samsung 600 Mhz GSM Froyo 2.2 170 MB 

5 Galaxy W Samsung 1,34 Ghz GSM Gingerbread 2.3 1,7 GB 

6 Honor Huawei 1,4 Ghz GSM Gingerbread 2.3 1 GB 

7 Wide Zte 600 Mhz CDMA Froyo 2.2 150 MB 

8 Iconia Tab A501 Acer DualCore 

1 Ghz 

GSM Honeycomb 3.0 16 GB 

 

Perangkat yang digunakan dalam pengujian Aplikasi Automatic SMS Manager berbasis 

android ini berbeda beda, mulai dari jenis, merk processor, jaringan, versi Android dan 

memori. Merek dari jenis perangkat yang digunakan berupa Samsung, Sony Ericsson, 

Huawei, Zte dan Asus. Merk perangkat yang paling banyak digunakan yaitu Samsung. Karena 

merek ini mudah didapat dari pada merk lain. Prosessor yang dipakai berkisar antara 600 Mhz 

hingga 1,4 Ghz. Bahkan pada Asus Iconia Tab A501 telah menggunakan processor dual core 

1 Ghz. Hampir semua jaringan yang dipakaki dalam perangkat pengujian berupa GSM, 

kecuali pada Zte Wide yang menggunakan CDMA. Versi Android yang digunakan pada 

pengujian yaitu Froyo 2.2, Gingerbread 2.3 dan Honeycomb 3.0. Memori yang dipakai pada 

perangkat uji berkisar pada 160 MB hingga 16 GB. 
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b. Tabel Pengujian 

Setelah menentukan perangkat mana saja yang akan diujikan, kemudia dilanjutkan oleh 

pengujian aplikasi Automatic SMS Manager. Hal yang diujikan adalah dapat berjalannya 

aktivitas Automatic SMS Reply dan Automatis SMS Sender. 

 

Tabel 4.2 Pengujian 

No Jenis 

Smartphone/Tablet 

Merk Automatic SMS Reply Automatic 

SMS Sender 

Ket 

  Incoming 

SMS 

Incoming 

Call 

  

1 Live Walkman Sony 

Ericsson 

Berjalan* Berjalan Berjalan Hapus GO 

SMS 

2 Galaxy Mini Samsung Berjalan Berjalan Berjalan  

3 Galaxy S Samsung Berjalan* Berjalan Berjalan Hapus GO 

SMS 

4 Galaxy 5 Samsung Berjalan* Berjalan Berjalan Hapus GO 

SMS 

5 Galaxy W Samsung Berjalan Berjalan Berjalan  

6 Honor Huawei Berjalan Berjalan Berjalan  

7 Wide Zte Berjalan Berjalan Berjalan  

8 Iconia Tab A501 Acer Tidak Tidak Tidak  

 

Aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android dapat berjalan dengan baik pada 

Samsung Galaxy Mini, Galaxy W, Huawei Honor dan Zte Wide. Mulai dari fungsi reply SMS 

apabila ada SMS masuk atau panggilan telepon masuk dan fungsi pengiriman SMS yang 

terjadwal. 

Pada Samsung Galaxy S, Galaxy 5 dan Sony Ericsson Live Walkman, aplikasi ini tidak 

dapat berjalan dengan baik pada servis Incoming SMS pada aktivitas Automatic SMS Reply. 

Akan tetapi setelah menghapus aplikasi SMS Manager lain yang telah dipasang pada 

perangkat tersebut, servis Incoming SMS pada aktivitas Automatic SMS Reply dapat berjalan 

dengan baik. Selain itu, servis yang lain pada aplikasi Automatic SMS Manager seperti 



48 

 

apabila ada SMS masuk atau panggilan telepon masuk dan fungsi pengiriman SMS yang 

terjadwal juga dapat berjalan dengan baik. 

Pada Acer Iconia Tab A501 16GB , aplikasi Automatic SMS Manager tidak dapat 

berfungsi. Perangkat ini merupakan perangkat berjenis tablet PC yang memiliki sistem 

operasi Android 3.0 Honeycomb. Pada Acer Iconia Tab A501 16GB, aplikasi Automatic SMS 

Manager dapat dipasang. Akan tetapi aplikasi ini tidak dapat digunakan karena sistem operasi 

Android 3.0 Honeycomb tidak mendukung adanya telekomunikasi melalui SMS maupun 

telepon. 

c. Kompleksitas dengan Aplikasi Lain 

Aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android ini merupakan salah satu dari 

aplikasi SMS Manager yang ada pada Android. Dari pengujian yang dilakukan pada delapan 

perangkat yang menggunakan sistem operasi Android, fungsi pengiriman reply SMS apabila 

ada SMS masuk tidak dapat dijalankan pada perangkat Samsung Galaxy S, Galaxy 5 dan 

Sony Ericsson Live Walkman. Hal ini dikarenakan ketiga perangkat tersebut sebelumnya 

telah melakukan pemasangan aplikasi SMS Manager lain yaitu Go SMS. Aplikasi Go SMS 

akan berjalan berjalan diatas aplikasi Automatic SMS Manager ketika ada SMS masuk ke 

perangkat pengguna sehingga fungsi pengiriman reply SMS apabila ada SMS masuk tidak 

dapat dijalankan. 

 

4.6 Evaluasi Sistem Aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan di beberapa perangkat android, aplikasi 

Automatic SMS Manager berbasis Android mampu berjalan di semua perangkat android yang 

digunakan untuk pengujian. Aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android juga mampu 

berjalanpada perangkat yang menggunakan jaringan GSM maupun CDMA. Dari hasil 

pengujian tersebut juga dapat diketahui bahwa aplikasi ini mampu berjalan pada perangkat 

yang memiliki processor 600 Mhz. 

Akan tetapi aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android tidak dapat 

menjalankan fungsi Automatic reply ketika adanya SMS masuk ke perangkat pengguna jika 

pengguna menggunakan aplikasi Go SMS. Tidak berjalannya fungsi tersebut dikarenakan 

adanya aktivitas baru dari Go SMS yang muncul ketika adanya SMS masuk. Hal ini 
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menyebabkan aktivitas Automatic reply berada di bawah aktivitas Go SMS sehingga proses 

untuk mengambil nomor pada aktivitas Automatic reply. Hal ini dikarenakan aktivitas 

Automatic reply tidak mampu berjalan dibawah aktivitas lain. 

 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan proses dari hasil pengembangan perangkat lunak Automatic SMS Manager 

yang telah dibuat yang mencakup tahap analisis kebutuhan perangkat lunak, perancangan, 

implementasi dan terlebih pada analisis kinerja dari perangkat lunak Automatic SMS 

Manager, penyusun mencoba memberikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari 

semua uraian yang telah dibuat dan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan untuk 

pengembangan perangkat lunak ini untuk lebih lanjut. 

5.1 Kesimpulan 

a. Aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android bisa digunakan untuk melakukan 

komunikasi melalui SMS saat pengguna berada di tempat dan waktu yang kurang 

memungkinkan untuk melakukan komunikasi melalui SMS 

b. Aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android mampu digunakan untuk melakukan 

reply SMS otomatis atau melakukan pengiriman SMS yang terjadwal 

c. Aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android mampu berjalan pada android versi 

2.2 Froyo dan 2.3 Gingerbread. 

d. Aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android tidak dapat menjalankan semua 

fungsinya ketika perangkat smartphone berbasis Android juga memasang SMS Manager 

lain. 

5.2 Saran 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari perangkat lunak ini. Oleh sebab itu 

disarankan:  

a. Aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android mampu berjalan meskipun dalam 

perangkat sudah terpasang aplikasi SMS Manager lain. 

b. Aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android mampu memberikan fitur menutup 

telepon otomatis, serta mampu mengirimkan SMS jika receiver melakukan panggilan tak 

terjawab 
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c. Aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android mampu memilih penerima reply 

otomatis 

d. Aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android mampu mengambil nomor dari 

kontak nomor. 

e. Pada proses Incoming Call, aplikasi Automatic SMS Manager berbasis Android mampu 

mengirimkan pesan satu kali saja. 
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