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ABSTRAK 

 
Permasalahan lambatnya akses Internet client terjadi ketika mengakses Internet secara 
bersamaan, akibat distribusi bandwidth yang tidak merata oleh pengguna yang melakukan 
aktivitas download dan upload. Pengertian Quality of Service (QoS) adalah kemampuan suatu 
jaringan untuk menyediakan layanan yang baik dengan menyediakan bandwidth. Tujuan 
saya menggunakan metode Hierarchy Token Bucket pada DD-WRT untuk mengatur 
kecepatan Upload dan download pada masing-masing alamat IP client secara sentralisasi 
menggunakan firmware dd-wrt. Dengan demikian jika ada client yang mengakses internet 
membutuhkan kapasitas bandwidth yang besar, maka client lain tidak akan terganggu, karena 
masing-masing sudah mempunyai kapasitas bandwidth yang dipakai untuk mengakses 
internet. 

Kata Kunci : Bandwidth, Quality of Service, Hierarchy Token Bucket 

 
PENDAHULUAN 

Pengunaan jaringan wireless semakin banyak. Hal ini terlihat dengan 
terdeteksinya beberapa jaringan wireless dan ssid pada lokasi tertentu. 
Penggunaan jaringan wireless yang tidak disertai manajemen bandwidth 
yang benar dapat mengakibatkan beberapa masalah seperti terjadi 
penguasaan bandwith jaringan oleh segelintir user. Perangkat wireless merk 
tertentu sudah mendukung tertentu, mempunyai perangkat lunak dan 
mekanisme pengelolaaan perangkat wireless. Program wireless yang 
dimaksudkan adalah dengan memanfaatkan teknologi upgrade firmware DD-
WRT. Program meliputi mulai dari teknologi pemrograman sampai proses 
injeksi program pada perangkat wireless dengan memasukkan berbagai 
program eksekusi untuk menjadikan perangkat radio punya fitur yang 
lengkap. 
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Banyak sekali produk access point yang dapat 
mengimplementasikan firmware DD-WRT ini. Salah satu produk yang 
dapat digunakan adalah  Linksys WRT54GL. Secara default Linksys 
WRT54GL dengan firmware aslinya hanya dapat berjalan dalam Mode 
AP saja, jadi dia tidak dapat berperan sebagai station atau klient. Melalui 
upgrade firmware dengan DD-WRT, maka kemampuan dari Linksys 
WRT54GL pun akan meningkat, fitur seprti gain power yang dapat diatur, 
support WDS, VPN, Klient Bridge, WEP, WPA, WPA2, juga ada Bandwidth 
Monitoring, Firewall, MAC Address Cloning, Radius, Quality of Service. 

Jenis aplikasi di internet sangat beragam. Ada yang 
membutuhkan delay yang minimum seperti aplikasi multimedia, ada 
membutuhkan bandwidth  sebesar-besarnya seperti aplikasi pada ftp, dan 
ada  pula yang membutuhkan bandwidth sangat kecil seperti icmp dan 
web statis. Jika semua aplikasi tersebut tidak dikontrol, maka satu 
aplikasi dapat menguasai bandwidth yang tersedia dan aplikasi lainnya 
tidak mendapatkan jatah, sehingga kinerja jaringan terasa menurun. Jika 
hal itu terjadi pada jaringan dengan banyak node, maka turunnya 
kinerja jaringan akan sangat terasa (Alistair, 2000). 

 
TCP / IP 

Internet terbentuk dari jaringan-komputer yang tersebar di seluruh 
dunia, masing-masing jaringan-komputer terdiri dari tipe-tipe komputer dan 
jenis jaringan yang berbeda. untuk mengintegrasikan seluruh jaringan 
komputer tersebut dibutuhkan  sebuah protokol pengiriman data yang tak 
bergantung pada jenis komputer dan digunakan oleh semua komputer 
untuk saling bertukar data. Protokol pengiriman merupakan sebuah 
konvensi (kesepakatan) yang menetapkan dengan cara apa data dikirimkan 
dan bagaimana kesalahan yang terjadi dikenali serta dipecahkan. Secara 
sederhana proses pengiriman data terdiri atas dua langkah. 

Pertama, data yang akan dikrimkan (misalnya sebuah file teks) dibagi 
ke dalam paket data berukuran data berukuran sama (paket), kemudian 
dikirimkan satu per satu. Di Internet, protokol ini disebut IP (Internet 
Protocol). Kedua, harus dijamin setiap paket data sampai ke alamat yang 
benar dan semuanya benar diterima. Untuk itu diperlukan protokol lainnya, 
yaitu Transmission Control Protocol (TCP) mengaitkan sebuah blok data pada 
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paket data IP, yang antara lain mengdanung informasi mengenai alamat, 
jumlah total paket data dan urutan setiap paket yang membentuk paket 
tersebut. Hanya secara bersamaan kedua protokol membentuk kesatuan yang 
berfungsi, karena itu biasanya disebut TCP/IP.  
 
QUALITY OF SERVICE (QOS) 

Quality of Service (QoS) adalah kemampuan suatu jaringan untuk 
menyediakan layanan yang baik dengan menyediakan bandwidth, mengatasi 
jitter dan delay. Parameter QoS adalah latency, jitter, packet loss, throughput, 
MOS, echo cancellation dan PDD. QoS sangat ditentukan oleh kualitas jaringan 
yang digunakan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menurunkan nilai 
QoS, seperti : Redaman, Distorsi, dan Noise. QoS didesain untuk membantu 
end user (klien) menjadi lebih produktif  dengan memastikan bahwa user 
mendapatkan performansi yang handal dari aplikasi-aplikasi berbasis 
jaringan. QoS mengacu pada kemampuan jaringan untuk menyediakan 
layanan yang lebih baik pada trafik jaringan tertentu melalui teknologi yang 
berbeda-beda.   

Kemampuan QoS mengacu padae tingkat kecepatan dan kehandalan 
penyampaian berbagai jenis beban data di dalam suatu komunikasi. 
Kemapuannya merupakan kumpulan dari beberapa parameter besaran 
teknis, yaitu : 

1).  Throughput, yaitu kecepatan (rate) transfer data efektif, yang diukur 
dalam bps. Troughput merupakan jumlah total kedatangan paket 
yang sukses yang diamati pada destination selama interval waktu 
tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. 

2). Delay merupakan total waktu yang dilalui suatu paket dari pengirim 
ke penerima melalui jaringan. Delay dari pengirim ke penerima pada 
dasarnya tersusun atas hardware latency, delay akses, dan delay 
transmisi. Delay yang paling sering dialami oleh trafik yang lewat 
adalah delay transmisi. 

 

KATEGORI LATENSI BESAR DELAY 

Sangat Memuaskan < 150 ms 
Memuaskan 150 s/d 300 ms 

Tabel 1. Delay/Latensi 
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Kurang Memuaskan 300 s/d 450 ms 
Tidak Memuaskan > 450 ms 

 
Untuk aplikasi-aplikasi suara dan video interaktif, kemunculan 

dari delay akan mengakibatkan sistem seperti tak merespon. 
3). Jitter merupakan variasi dari delay end-to-end. Level-level yang tinggi 

pada jitter dalam aplikasi-aplikasi berbasis UDP merupakan situasi 
yang tidak dapat diterima dimana aplikasi-aplikasinya merupakan 
aplikasi-aplikasi real-time, seperti sinyal audio dan video. Pada kasus 
seperti itu, Jitter akan menyebabkan sinyal terdistorsi, yang dapat 
diperbaiki hanya dengan meningkatkan buffer di antrian.  

 
Tabel 2. Degradasi/Jitter 

KATEGORI DEGRADASI PEAK JITTER 
Sangat memuaskan 0 ms 
Memuaskan 0 s/d 75 ms 
Kurang Memuaskan 76 s/d 125 ms 
Tidak Memuaskan 125 s/d 225 ms 

  

HIERARCHICAL TOKEN BUCKET 
Hierarchical Token Bucket (HTB) merupakan teknik penjadwalan paket 

yang digunakan kebanyakan router berbasis Linux, dikembangkan pertama 
kali oleh Martin Devara (2002).  

HTB merupakan salah satu disiplin antrian yang memiliki tujuan 
untuk menerapkan link sharing secara presisi dan adil. Dalam konsep link 
sharing, jika suatu kelas meminta kurang dari jumlah service yang telah 
ditetapkan untuknya, sisa bandwidth akan didistribusikan ke kelas-kelas yang 
lain yang meminta service. 
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ROUTER 
Router adalah perangkat untuk mengatur Quality of Service (QoS) 

sehingga diatur besarnya bandwidth yang dialokasikan. Pengguna lokal 
tentunya akan memperoleh bandwidth paling besar dibandingkan pengguna 
yang roaming, apalagi dibandingkan dengan pengguna tamu yang tidak 
diketahui identitasnya.  

Fungsi rauter tidak  terdapat dalam semua perangkat wireless (access 
point) secara maksimal. Atas dasar itu maka perlu dibahas Quality of service 
(QoS) yang memungkinkan user menggunakan fasilitas jaringan wireless 
dengan managemen bandwidth yang lebih kompleks. Salah satunya adalah 
dengan mengganti firmware bawaan distributor (default) menjadi firmware 
DD-WRT.QoS (Quality of Service) pada firmware DD-WRT yang mampu 
memberikan prioritas berbeda untuk berbagai aplikasi, pengguna, aliran 
data, atau untuk menjamin tingkat kinerja tertentu ke aliran data. Caranya 
adalah dengan memanfaatkan fungsi Mac & Port Priority (Mulyanta, 2005). 

 
JARINGAN NIRKABEL / WIRELESS 

Wireless LAN bekerja dengan menggunakan gelombang radio. Sinyal 
radio menjalar dari pengirim ke penerima melalui free space, pantulan, 
difraksi, Line of Sight dan Obstructed (LOS). Ini berarti sinyal radio tiba 
dipenerima melalui banyak jalur Multipath), dimana tiap sinyal (pada jalur 
yang berbeda-beda) memiliki level kekuatan,delay dan fase yang berbeda-
beda. 

 Konfigurasi wireless LAN pada umumnya, membutuhkan alat 
transmitter/receiver (transceiver) yang biasa disebut access point (AP), terhubung 

Gambar  1. Tampilan konsep Link Sharing 
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pada wired network dari lokasi yang tetap menggunakan pengkabelan yang 
stdanar. Acces point menerima, buffer, dan mentransmisikan data antara 
wireless LAN dan wired LAN. 

 
I. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode kerja yang digunakan dalam pembuatan Quality of Service 
Jaringan internet adalah Dengan Metode Hierarchy Token Bucket 
menggunakan firmware DD-WRT. Dengan adanya perancangan yang 
baik maka akan didapatkan suatu hasil yang baik. Ada beberapa 
tahapan yang digunakan dalam proses pembuatan Hierarchy Token 
Bucket, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tampilan cara kerja HTB 
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a. Memahami topologi jaringan dengan menggambarkan struktur 
dari suatu jaringan yang akan dibuat. 

b. Konfigurasi ADSL Modem sebagai Bridge Mode dan implementasi 
Broadband Router sebagai PPoE dan DHCP Server. Modem 
berfungsi sebagai menjembatani koneksi yang dilakukan oleh PC 
ke server Internet Service Provider. Pada Broadband Router bukan 
hanya berfungsi sebagai Bandwidth Manajemen namun berbagai 
fitur lain dapat difungsikan untuk berbagai layanan Public yaitu 
melakukan remote router melalui Telnet, SSH, Putty dan Web Besh, 
Web Server, FTP Server, dan memberikan layanan yang dapat 
menyewakan alamat IP dan informasi TCP/IP lainnya kepada 
semua klien yang memintanya. 

c. Konfigurasi Hierarchy Token Bucket  yaitu dengan menetukan 
berapa downlink dan uplink, Traffic Classification, DL Rate, DL 
Ceil, UL Rate, UL Ceil, dan Priority. 

d. Analisis Kinerja Sistem yaitu  suatu   proses  untuk menentukan 
hubungan antara 3 konsep utama, yaitu sumber daya (resources), 
penundaan (delay)  dan  daya-kerja (throughput) dan (jitter). 
Obyektif analisa  kinerja mencakup analisa   sumber daya   dan   
analisa   daya   kerja. Nilai   keduanya ini kemudian digabung    
untuk   dapat   menentukan kinerja yang masih dapat ditangani 
oleh sistem. 

e. Pengujian dilakukan terhadap bandwidth ketika sebelum 
menerapkan hierarchy token bucket dan sesudah menerapkan 
hierarchy token bucket. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 
apakah metode hierarchy token Bucket dalam manajemen bandwidth 
dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Topologi Jairngan 

 Topologi Jaringan yang digunakan dalam implementasi Hierarchy 
Token Bucket seperti pada gambar berikut: 
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ANALISA KINERJA SISTEM THROUGHPUT, DELAY DAN JITTER 
SEBELUM MENGGUNAKAN HIERARCHY TOKEN BUCKET. 

 Sebelum hierarchy token bucket diterapkan pada jaringan, dilakukan 
suatu pengukuran terhadap kinerja jaringan. Hal ini dimaksudkan agar 
terlihat bagaimana efek yang akan terjadi setelah diterapkannya hierarchical 
token bucket pada jaringan, terutama pada masalah throughput, delay dan jitter 
dari jaringan. 

 Pada gambar 4., ketika melakukan download ukuran file 1.16 MB yang 
terdiri bandwidth 585 kbps, Traffic Packet yang diambil adalah 1639. delay 
antar packet pertama dan terakhir ialah 19.426 sec dan throughput rata-rata 
bytes/sec ialah 69475.638 jika di ukur dengan kilobit ialah 556 kb.  

  

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.Tampilan halaman delay dan throughput download 

Gambar 3. Topologi Jaringan 
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Pada gambar 5 di sisi jitter server dibawah ini jumlah transfer 716 
KBytes dengan bandwidth 584 Kbit/sec dalam waktu 0.0-10.0 sec dan total 
datagrams 499 mengalami rata-rata jitter 0.811ms. 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5. Tampilan halaman jitter server download 

 
Pada gambar 6 di sisi jitter klient dibawah ini laporan server dari 

waktu 0.0 sampai dengan 10.0 sec transfer 716 Kbytes dengan kecepatan 
bandwidth 584 Kbit/sec mengalami jitter 0.811 ms data total datagram 
terkirim semuanya. 

 
 

 
 

Gambar 6. Tampilan halaman jitter klien download 
  
Pada gambar 7 ketika melakukan upload ukuran file 1.16 MB yang terdiri 

bandwidth 585 kbps, Traffic Packet yang diambil adalah 2068. delay antar 
packet pertama dan terakhir ialah 75.744 sec dan throughput rata-rata 
bytes/sec ialah 194778.811 jika di ukur dengan kilobit ialah 556 kb.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 7. Tampilan halaman delay dan throughput upload 
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Pada gambar 8 di sisi jitter server dibawah ini jumlah transfer 716 
KBytes dengan bandwidth 584 Kbit/sec dalam waktu 0.0-10.0 sec dan total 
datagrams 499 mengalami rata-rata jitter 1.777ms. 

 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Tampilan halaman jitter di server upload 
 
Pada gambar 9 di sisi jitter klient dibawah ini laporan server dari 

waktu 0.0 sampai dengan 10.0 sec transfer 716 Kbytes dengan kecepatan 
bandwidth 584 Kbit/sec mengalami jitter 0.811 ms data total datagram 
terkirim semuanya. 

 
 
 
 

 
Gambar 9. Tampilan halaman jitter klien upload 

  
Pada gambar 10 ketika melakukan streaming video ukuran file 63.5 MB 

yang terdiri bandwidth 585 kbps, Traffic Packet yang diambil adalah 3441. 
delay antar packet pertama dan terakhir ialah 43.861 sec dan throughput rata-
rata bytes/sec ialah 104582.172 jika di ukur dengan kilobit ialah 556 kb.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 10. Tampilan halaman delay dan throughput stream video 
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 Pada gambar 11  ketika melakukan streaming video ukuran file 63.5 
MB yang terdiri bandwidth 585 kbps, Total RTP packets adalah 3338. Lost RTP 
packets 0% dan duration 43.86 s (-0.78%) dan packet Incorrect timestamp 
terdiri dari 10 packet. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gambar 11. Tampilan halaman jitter stream video 
 
 

ANALISA KINERJA SISTEM THROUGHPUT, DELAY DAN JITTER  
MENGGUNAKAN HIERARCHY TOKEN BUCKET. 

Ketika melakukan download ukuran file 1.16 MB yang terdiri bandwidth 
585 kbps, delay antar packet pertama dan terakhir ialah 74.453 sec dan 
throughput rata-rata bytes/sec ialah 16950.332 jika di ukur dengan kilobit 
ialah 136 kb.  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 12. Tampilan halaman delay dan throughput download 
Pada gambar di bawah ini jumlah transfer 716 KBytes dengan 

bandwidth 584 Kbit/sec dalam waktu 0.0-10.0 sec dan total datagrams 499 
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mengalami rata-rata jitter 0.811ms. itu berarti jitter nya mengalami dengan 
rata-rata jitter 0.379 ms. 

 
 
 

 
 
 

Gambar 13. Tampilan halaman jitter server download 
 
Pada gambar 14 di sisi jitter klient dibawah ini laporan server dari 

waktu 0.0 sampai dengan 10.0 sec transfer 716 Kbytes dengan kecepatan 
bandwidth 584 Kbit/sec mengalami jitter 0.378 ms data total datagram 
terkirim semuanya. 

 
 
 
 
 
 

Gambar 14. Tampilan halaman jitter klien download 
 

Pada gambar dibawah ini ketika melakukan upload ukuran file 1.16 
MB yang terdiri bandwidth 585 kbps, Traffic Packet yang diambil adalah 2075. 
delay antar packet pertama dan terakhir ialah 71.878 sec dan throughput rata-
rata bytes/sec ialah 21192.388 jika di ukur dengan kilobit ialah 170 kb. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 15. Tampilan halaman delay dan throughput upload 
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Pada gambar di sisi jitter server dibawah ini jumlah transfer 716 
KBytes dengan bandwidth 584 Kbit/sec dalam waktu 0.0-10.0 sec dan total 
datagrams 499 mengalami rata-rata jitter 1.777ms. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 16. Tampilan halaman jitter upload 
 
Pada gambar di sisi jitter klient dibawah ini laporan server dari 

waktu 0.0 sampai dengan 10.0 sec transfer 716 Kbytes dengan kecepatan 
bandwidth 584 Kbit/sec mengalami jitter 1.575 ms data total datagram 
terkirim semuanya. 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Tampilan halaman jitter klien upload 

 Pada gambar dibawah ini Ketika melakukan streaming video ukuran 
file 63.5 MB yang terdiri bandwidth 585 kbps, Traffic Packet yang diambil 
adalah 3530. delay antar packet pertama dan terakhir ialah 45.075 sec dan 
throughput rata-rata bytes/sec ialah 103318.371 jika di ukur dengan kilobit 
ialah 827.  
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Gambar 18. Tampilan halaman delay dan throughput stream video 
  
Pada gambar dibawah ini ketika melakukan streaming video ukuran file 

63.5 MB yang terdiri bandwidth 585 kbps, Total RTP packets adalah 3381. Lost 
RTP packets 0% dan duration 45.07 (-2.55%) dan packet Incorrect timestamp 
terdiri dari 10 packet. 

 
 
 
 
 
 

 

Gambar 19. Tampilan halaman jitter stream video 

  
 
KESIMPULAN 

 Dari hasil pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 

1. Jaringan yang tidak diterapkan manajemen bandwidth 
menggunakan hierarchy token bucket akan berakibat pada 
throughput delay dan jitter  yang tidak terkontrol. Hal ini dapat 
dilihat perbedaan antara ketika melakukan download, upload 
ukuran file 1.16 MB yang terdiri bandwidth 585 kbps, terjadi 
perebutan bandwidth dan klient 1 sedang melakukan download, 
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klient 2 browsing terganggu dan menyebabkan delay dan jitter 
bertambah. 

2.  Konfigurasi sebelum menggunakan HTB pada saat download 
mengalami 0.811 dan menggunakan HTB jitter mengalami 0.378. 
ketika melakukan upload sebelum menggunakan HTB mengalami 
jitter mengalami 1.777 ms dan menggunakan HTB 1.575 ms. 

3.   Ketika melakukan streaming video dengan ukuran file 63.5 MB yang 
terdiri dari bandwidth  585 kbps tidak menggunakan HTB mengalami 
nilai delta(ms) 0.05 dan 0.06 berstatus incorrect timestamp. 
Sedangkan jitter yang bernilai delta(ms) 0.05 dan 0.06 berstatus ok. 
Delta (ms) ialah data yang pengiriman data sampai ketempat tujuan. 
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ABSTRACT 

 
This study is aimed to design and implementation of Short Message Service (SMS) server for 
retrieving and sending data/information regarding graduate admission announcements of 
Diploma (D-III) prospective students at Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Syiah 
Kuala University (UNSYIAH). The SMS Server, as terminal, is connected to a GSM modem 
and installed SMS Gateway applications. Besides SMS Gateway application, the server is also 
installed MySQL, as database server, and Tomcat, as a web server. Data/information can be 
accesed through SMS by typing MIPA <space> UJIAN <space> No Ujian in cellular phone 
and sending to specified number. SMS sended will be responded by applications with verifying 
the format first, if  passed by the system,  then the system will be automatically responsed by 
sending necessary information . In this study, the SMS Gateway system was developed using 
the JAVA language. Furthermore, the system was tested, and the results of testing, found that 
the longer time is needed to respond to every requested between 10-15 seconds. This is still 
under normal circumstances. 

 
Keywords : GSM, Modem, MySQL, SMS Gateway, Basis data, JAVA, Server 
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PENDAHULUAN 
 Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat, hal ini 

ditandai dengan pemanfaatannya dalam mendukung meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas transaksi dalam segala bidang terutama dalam dunia 
bisnis dan pendidikan. Penggunaan teknologi dalam penyampaian 
informasi sudah menjadi trend dan kebutuhan dalam organisasi. Saat ini 
teknologi web merupakan metode terbaru dalam penyampaian berbagai jenis 
pengumuman sehingga dapat diakses melalui telepon genggam. Dengan 
semakin banyaknya penggunaan telepon genggam dikalangan masyarakat, 
maka web yang biasanya diakses melalui komputer berkembang hingga 
dapat diakses melalui telpopon genggang dengan teknologi GPRS dan 
WAP.  

 Perkembangan terbaru dari teknology penyampaian informasi adalah 
dengan ditemukan teknology SMS gateway. Teknologi ini menggabungkan 
fitur SMS pada telpon genggam dengan database server dan web server. 
Penggunaannya adalah dengan mengirim pesan singkat dalam format 
tertentu ke server dan server akan membalas informasi yang diminta dalam 
bentuk SMS juga 
 SMS (Short Messaging Service) atau layanan pesan singkat adalah 
suatu cerminan dari perkembangan teknologi informasi. SMS adalah 
salah satu fitur untuk mengirim pesan yang tersedia dalam perangkat 
telepon genggam.  Teknologi SMS ini sudah sangat familiar digunakan 
masyarakat, bahkan SMS kini merupakan peluang bisnis yang sangat 
bagus, karena informasi yang disampaikan melalui SMS ini sangat cepat 
diterima oleh masyarakat. 

 Penggunaan perangkat keras nirkabel berupa telepon seluler setiap 
tahun meningkat relatif lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan 
penggunaan perangkat keras Personal Computer (PC). Penggunaan telepon 
seluler telah merambah pada berbagai bidang kehidupan. Pada era 
kompetisi global saat ini, SMS merupakan sebuah revolusi, di mana layanan 
teks lebih diminati dibandingkan dengan layanan berbasis suara, karena 
biaya yang relatif murah. Contoh layanan yang dapat diakses melalui SMS 
antara lain informasi billing, cuaca, pooling, reminder, alat kontrol aktivasi, 
kuis, transaksi perbankan, dan lain-lain. Jumlah server layanan SMS juga 
semakin banyak dengan jenis layanan yang semakin beragam.  
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 Mengingat teknologi SMS yang kini sudah sangat maju, untuk itu 
pengimplementasian SMS Gateway sebagai media penyampaian informasi 
pengumuman bagi calon mahasiswa D-III Fakultas MIPA Unsyiah 
diharapkan bisa menjadi media yang lebih efisien, sehingga mahasiswa yang 
bersangkutan tidak perlu lagi datang ke Fakultas untuk melihat hasil 
pengumuman, namun dapat langsung diakses melalui SMS untuk 
mengetahui hasil ujian tersebut, sehingga informasi yang didapat lebih cepat 
dan juga menghemat waktu serta biaya. 

 
TUJUAN PENELITIAN 

1. Merancang dan membangun aplikasi SMS gateway dalam 
penyampaian kelulusan masuk program diploma (D-III). 

2. Memantau lama waktu sistem dalam merespon permintaan user. 
 

MANFAAT PENELITIAN 
1. Memberikan alternatif dalam mengumumkan hasil seleksi 

masuk program diploma (D-III).  
2. Calon mahasiswa tidak harus datang ke lokasi dalam hal 

mencari informasi kelulusannya 
 

BATASAN MASALAH 
Terdapat beberapa batasan yang dibuat untuk lebih fokus pada tujuan 

yang ingin dicapai, yaitu : 
1. Penelitian hanya berfokus pada perancangan dan pembangunan 

sistem SMS Gateway 
2. Aplikasi SMS Gateway di Uji Coba hanya pada pengumuman 

hasil seleksi masuk program Diploma (D-III) FMIPA Unsyiah. 
3. Pengujian dilakukan untuk mendapatkan lama waktu sistem 

dalam merespon permintaan user.  
 

APLIKASI SHORT MESSAGING SERVICE (SMS)  
  Short Message Service (SMS) merupakan sebuah layanan yang 
banyak diaplikasikan pada sistem komunikasi nirkabel. Tekhnologi 
SMS memungkinkan pengiriman pesan dalam bentuk alphanumeric 
antara telepon genggam pengirim dan penerima. SMS pertama sekali 
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berkembang di benua Eropa sekitar tahun 1991 bersama sebuah 
teknologi wireles yang saat ini banyak penggunanya yaitu Global System 
for Mobile Communication (GSM). Message pertama yang dikirimkan 
menggunakan SMS dilakukan pada bulan Desember 1992, dikirimkan 
dari sebuah Personal Computer (PC) ke telepon genggam dalam jaringan 
GSM milik Vodafone Inggris. Perkembangannya kemudian merambah 
ke benua Amerika, dipelopori oleh beberapa operator komunikasi 
bergerak berbasis digital seperi BellSouth Mobility, Prime Co, Nextel 
dan beberapa operator lain. Teknologi digital yang digunakan bervariasi 
dari yang berbasis GSM, Time Division Multiple Access (TDMA), hingga 
Code Division Multiple Access (CDMA). 
 Pengiriman SMS dari satu telepon genggam ke telepon 
gemnggam lainnya harus melalui SMS Center. Pada saat SMS 
dikirimkan SMS centar akan menampungnya kemudian baru 
diteruskan kepada telepon genggam yang dituju atau ke nomor telopon 
yang diinginkan.  Sistem ini lebih dikenal dengan sebutan Store and 
Forward. Gambar 1. menunjukan alur dari SMS center : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.  Alur SMS Center 
  
SMS gateway adalah jembatan penghubung untuk lalu lintas data-data 

SMS, baik yang dikirimkan maupun yang diterima. Secara umum SMS 
gateway adalah sebuah sistem yang dipergunakan untuk memudahkan  
mengirimkan pesan SMS yang sama dalam waktu yang bersamaan kepada 
beberapa penerima. Sistem kerja SMS gateway untuk proses permintaan 
informasi oleh user ke terminal SMS Gateway yaitu dengan cara mengirimkan 
pesan sesuai format yang sudah ditentukan dan dikirim ke nomor SIM Card 

S
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terminal. Gambar 2. menunjukkan permintaan informasi oleh user ke 
terminal. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Gambar 2.  Sistem Kerja Pengiriman Pesan (Client to SMS Gateway) 
  
Untuk proses pengiriman pesan balasan dari SMS gateway kepada user 

yang meminta informasi dilakukan oleh sebuah aplikasi yang dibuat dengan 
bahasa pemrograman Java. Aplikasi akan mengenali setiap pesan yang 
masuk dan memeriksa formatnya. Jika format pesan salah maka SMS 
Gateway akan mengirim pesan balasan bahwa format pesan yang diketik 
salah, namun jika format benar program akan melakukan permintaan data 
ke database sesuai dengan kode yang diminta (nomor ujian) jika nomor ujian 
tersebut tidak terdaftar dalam database maka SMS gateway akan mengirim 
pesan bahwa nomor ujian yang dimaksud tidak ada dan jika nomor ujian 
terdaftar maka SMS gateway akan mengirim pesan informasi kelulusan 
mahasiswa yang dimaksud oleh user (pengirim pesan). Pesan balasan yang 
dikirim oleh SMS gateway juga melewati SMS center dan kemudian 
dikirimkan kepada user.  Gambar 3. menunjukkan proses balasan dari 
gateway. 
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Gambar 3. Sistem Kerja Balasan (SMS Gateway to Client) 
 
Tahapan perancangan dan pembuatan aplikasi SMS gateway adalah 
sebagai berikut : 

Tahap persiapan : 
1. Analisa kebutuhan sistem 
2. Instalasi MySQL sebagai database server 
3. Instalasi Tomcat sebagai web server 
4. Instalasi modem GSM 

Tahapan pelaksanaan : 
1. Create database 
2. Pengkodean 
3. Pengujian 

 
IMPLEMENTASI APLIKASI PENGELOLAAN DATABASE 
PENGUMUMANDISISI WEB 

 Aplikasi Pengelolaan database hasil pengumuman ini merupakan 
langkah untuk mempermudah operator dalam mengelola database yang 
dibantu dengan adanya menu-menu pada aplikasi SMS Gateway 
Pengumuman ini yang sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini akan dijelaskan 
mengenai menu-menu yang digunakan dalam aplikasi SMS Gateway Sebagai 
Media Penyampaian Informasi Pengumuman Calon Mahasiswa D-III pada 
Fakultas MIPA UNSYIAH. 

PC Server SMS 
 

U
 

Terima 
 

SMS
 

Terminal (modem 
sebagai pengirim SMS) 

Data Hasil Ujian 
 

Data diambil 
sesuai permintaan  

 



SMS GATEWAY UNTUK INFORMASI KELULUSAN CALON MAHASISWA 231 

 Menu-menu tersebut dapat diakses melalu browser seperti IE, Google 
Chrome, Mozila dan yang lainnya. Berikut ini adalah penjelasan tentang 
menu-menu yang ada pada Aplikasi pengelola database SMS Gateway. 

 
1) Menu Login 

Seperti pada aplikasi-aplikasi lainnya sistem login sangat 
dibutuhkan untuk membatasi siapa saja yang boleh mengaksesnya demi 
keamanan data. Saat aplikasi diakses, halaman yang ditampilkan 
pertama yaitu halaman menu Login, dimana setiap kali mengakses 
aplikasi ini maka harus mengisi nama user dan password dari aplikasi ini. 
Jika user dan passwordnya benar maka akan tampil menu utama aplikasi.
  

2) Menu Utama 
Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, menu utama ini adalah 

menu yang pertama kali tampil ketika login berhasil. Pada menu utama 
ini data yang ditampilkan adalah data hasil pengumuman ujian tes. 
Selain data hasil pengumuman tes, pada menu utama ini juga terdapat 
fasilitas untuk menambah data hasil ujian. Dari gambar di atas, dapat 
dilihat bahwa pada bagian atas terdapat fasilitas Tambah Data 
Pengumuman, setelah data ditambah maka selanjutnya data akan 
berpindah ke tabel Data Kelulusan Calon Mahasiswa D-III FMIPA 
dibagian bawah halaman menu utama. Pada halaman utama ini selain 
menu seperti yang sudah dijelaskan di atas ada beberapa menu lainnya 
yaitu. 
a)   Menu Lihat Data Lulus Manajemen Informatika 

Menu ini merupakan menu tambahan untuk membantu 
operator jika ingin menlihat data mahasiswa yang lulus di Program 
Studi Manajemen Informatika (MI).  

b)  Menu Lihat Data Lulus INSKOM 
Sama halnya seperti menu lihat data lulus MI, menu lihat data 

lulus INSKOM merupakan menu tambahan untuk membantu 
operator jika ingin menlihat data mahasiswa yang lulus di Program 
Studi Instrumentasi dan Komputasi (INSKOM).  

c)   Menu Lihat Data Tidak Lulus 
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Seperti halnya menu Lihat Data Lulus MI dan menu Lihat Data 
Lulus INSKOM, menu Lihat Data Tidak Lulus ini, merupakan 
fasilitas tambahan untuk melihat data calon mahasiswa yang gagal 
dalam ujian seleksi atau tidak lulus ujian. 

d)   Menu Kosongkan Semua Data 
Menu ini merupakan fasilitas untuk membantu operator apabila 

ingin mengosongkan seluruh data, yang dikarenakan data sudah 
tidak diperlukan lagi atau karena penggantian tahun ajaran baru 
dimana kembali dilakukan seleksi kepada calon mahasiswa D-III. 
Sebelum Semua data langsung dikosongkan, terlebih dahulu 
program akan menanyakan apakah yakin akan melakukan 
penghapusan terhadap semua data, ini dilakukan agar mencegah 
terjadinya hal yang tidak diinginkan karena kesalahan meng-klik 
menu pilihan, maka jika operator yakin akan menghapus maka data 
akan langsung dikosongkan. Namun jika operator memilih tidak 
maka penghapusan data akan dibatalkan. 

 
3) Menu Kotak Masuk 

Menu Kotak Masuk ini merupakan menu yang dimanfaatkan untuk 
melihat data pesan masuk atau melihat pesan permintaan. Pada menu 
ini juga dapat dilihat apakah semua data yang masuk telah diproses oleh 
Aplikasi SMS Gateway. Pada menu Kotak Masuk ini operator dapat 
mengecek apakah data yang masuk semuanya diproses, operator dapat 
melihat apakah status yang ada pada tabel “Telah Diproses” karena jika 
isinya “Belum Diproses” ini berarti data permintaan yang masuk belum 
diproses, jika kasus yang terjadi seperti ini maka sudah pasti client tidak 
akan menerima pesan balasan. 

 
4) Menu Kotak Keluar 

Sama halnya seperti menu kotak masuk, menu kotak keluar ini 
merupakan menu untuk melihat data dari kotak masuk yang telah 
diproses dari kotak masuk, disini juga dapat dilihat status dari pesan 
apakah sudah dikirim atau belum atau belum, jika status isinya “Telah 
Dikirim” ini berarti pesan telah dikirim ke client. 
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5) Menu Logout 
Sebagai mana fungsi dari login adalah sebagai sistem pengaman 

yang membatasi hak akses, fungsi Logout juga tak kalah pentingnya. Jika 
operator yang telah login tidak melakukan Logout ini akan sangat 
berbahaya karena jika ada orang lain yang mencoba membuka aplikasi 
ini maka program tidak akan meminta untuk mengisi user dan password 
kembali. Namun jika operator telah menglogoutnya, maka setiap kali 
akan membuka aplikasi ini maka program akan terlebih dahulu 
meminta untuk mengisi user name dan password untuk autentifikasi.  
 

6) Menu Ubah Password 
Sistem keamanan pada aplikasi tidak dak bisa menggunaka 

password yang sama dalam waktu yang lama, karena ini akan 
membahayakan keamanan aplikasi karena bisa terjadi kemungkinan 
password ini akan diketahui oleh banyak orang dengan cara apapun. 
Untuk itu password harus diganti secara berskala untuk mencegah 
password dapat diketahui umum. Menu Ubah password merupakan menu 
yang digunakan untuk merubah password. Pada saat mengubah password 
sistem tetap meminta untuk mengisi password lama, ini dilakukan agar 
tidak semua orang bisa merubah password secara sembarang.  

 
IMPLEMENTASI PADA HANDPHONE USER 

 Implementasi SMS Gateway sebagai media penyampaian informasi 
pengumuman calon mahasiswa D-III FMIPA Unsyiah pada ponsel user 
antara lain. 

 
a. Pengiriman SMS Permintaan  

Client harus mengirimkan SMS permintaan ke SMS Gateway dengan 
format yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi 
pengumuman kelulusan calon mahasiswa. Formatnya adalah 
MIPA<spasi>UJIAN<spasi>No Ujian. Contoh MIPA UJIAN 
0981100097. Tampilan di layar telepon genggang user seperti ditunjukan 
pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Pengiriman SMS Permintaan 
 

b. Penerimaan SMS Balasan 
Sistem SMS Gateway akan mengirimkan pesan balasan berupa informasi 
hasil ujian seleksi setelah menerima SMS permintaan dari client sesuai 
dengan nomor ujian yang diminta. Gambar 5. memperlihatkan SMS 
yang dikirimkan oleh SMS gateway jika format SMS benar dan yang 
bersangkutan dinyatakan lulus atau informasinya ada dalam database 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 5. SMS Balasan 
 

Disamping itu, server juga akan membalas SMS jika ada format SMS 
yang dikirim oleh client tidak sesuai, berupa informasi bahwa format 
yang dikirim salah. Ada tiga macam informasi kesalahan format yang 
dikenal oleh sistem, antara lain: 

a) Kesalahan kode MIPA 
Berikut adalah contoh kesalahan pengetikan kode MIPA. Gambar 
6. memperlihatkan kesalahan format kode dan jawaban dari sistem 
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Gambar 6. Salah Pengetikan Kode MIPA 

 
b) Kesalahan Kode UJIAN 

Berikut adalah contoh kesalahan pengetikan kode UJIAN, 
kesalahan ini terjadi ketika user tidak mengetik kata UJIAN secara 
lengkap ataupun salah ketik. Gambar 7. menampilkan cotoh 
kesalahan kode UJIAN dan respon dari server. 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 7.  Salah Pengetikan Kode UJIAN 

 
c) Kesalahan Nomor Ujian 

Berikut adalah contoh kesalahan pengetikan Nomor Ujian. 
Kesalahan ini dapat berupa jumlah digitnya kurang atau nomor 
ujian yang bersangkutan tidah terdaftar dalam sistem. Gambar 8. 
menampilkan kesalahan No Ujian dan respon dari server. 

 
 
 
 
 

 
 

Gambar 8.  Salah Pengetikan Nomor Ujian 
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KESIMPULAN 
 Berdasarkan analisa data dan perancangan Aplikasi SMS Gateway 

Sebagai Media Penyampaian Informasi Pengumuman Calon Mahasiswa D-
III Fakultas MIPA Unsyiah dapat disimpulkan bahwa: 
1) Dengan menggunakan aplikasi SMS Gateway ini, dapat memberikan 

kemudahan bagi para calon Mahasiswa untuk melihat hasil 
pengumuman yang bisa langsung diakses melalui HP dengan media 
SMS tanpa harus datang langsung kelokasi penempelan pengumuman. 

2) Pada sistem ini diperlukan modem GSM sebagai pengganti Handphone 
agar bisa dijalankan 24 jam pada bagian server yang dikoneksikan ke 
komputer, sehingga dapat menerima pesan dari ponsel pengguna dan 
kemudian diproses oleh komputer.  

3) SMS yang dikirimkan untuk meninta informasi harus sesuai dengan 
format yang telah ditentukan. Formatnya adalah 
MIPA<spasi>UJIAN<spasi>No Ujian 

4) Proses pengiriman pesan balasan dari server ke client membutuhkan 
waktu sekitar 10 – 15 detik.  
 

SARAN 
Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menganalisa kinerja sistem, 

apabila SMS banyak masuk pada waktu bersamaan, dan pengaruh 
spesifikasi perangkat keras yang digunakan terhadap kinerja sistem. 
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