
BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkembangan Aplikasi Mobile

Aplikasi adalah program yang digunakan orang untuk melakukan sesuatu pada sis-

tem komputer. Mobile dapat diartikan sebagai perpindahan yang mudah dari satu

tempat ke tempat yang lain, misalnya telepon mobile berarti bahwa terminal telepon

yang dapat berpindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain tanpa terjadi

pemutusan atau terputusnya komunikasi. Sistem aplikasi mobile merupakan apli-

kasi yang dapat digunakan walaupun pengguna berpindah dengan mudah dari satu

tempat ketempat lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi. Apli-

kasi ini dapat diakses melalui perangkat nirkabel seperti pager, telepon seluler, dan

PDA.

Karakteristik perangkat mobile :

1. Ukuran yang kecil

Perangkat mobile memiliki ukuran yang kecil. Pengguna menginginkan

perangkat yang terkecil untuk kenyamanan dan mobilitas mereka.

2. Memory yang terbatas

Perangkat mobile juga memiliki memory yang kecil, yaitu primary (RAM)

dan secondary (disk).

3. Daya proses yang terbatas

Sistem mobile tidaklah setangguh rekan mereka yaitu desktop.
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4. Membutuhkan daya yang rendah

Perangkat mobile menghabiskan sedikit daya dibandingkan dengan mesin

desktop.

5. Cukup kuat dan dapat diandalkan

Karena perangkat mobile selalu dibawa kemana saja, perangkat mobile harus

cukup kuat untuk menghadapi benturan-benturan, gerakan, dan sesekali

tetesan-tetesan air.

6. Konektivitas yang terbatas

Perangkat mobile memiliki bandwith rendah, beberapa bahkan tidak tersam-

bung (Saputra, Agus, 2011).

2.2 SMS (Short Message Service)

Menurut Agus Saputra (2011) SMS (Short Message Service) atau layanan pesan

singkat mempunyai sejarah tersendiri sebagai media layanan yang meledak abad ini.

Untuk mempermudah penyebutannya, selanjutnya kita akan menyebutnya sebagai

sms saja. Awalnya sms berfungsi untuk memberikan layanan pengiriman pesan

teks singkat antar perangkat mobile phone (telepon genggam/telepon seluler/telepon

bergerak). SMS sebetulnya hanya layanan tambahan terhadap layanan utama dari

telepon seluler, yakni layanan voice dalam sistem komunikasi GSM (Global System

for Mobile Communications).

Beberapa keunggulan layanan SMS menurut Wahidin (2010) yaitu:

1. Mudah dan efisien : SMS mudah untuk digunakan bahkan oleh orang awam

sekalipun serta efisien karena informasi dapat langsung diterima oleh yang

berkepentingan.

2. Relatif lebih murah : Biaya SMS relatif lebih murah bila dibandingkan de-
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ngan media penyampaian informasi seperti surat pos, telepon, dan fax karena

SMS tidak membedakan tarif untuk lokal atau interlokal.

3. Informasi realtime : Informasi yang disampaikan melalui SMS dapat lang-

sung diterima dalam hitungan detik, seandainyapun ada gangguan informasi

tersebut tidak akan hilang dan tetap akan tersampaikan.

Layanan SMS menggunakan kanal atau jalur teks dalam proses penyampaiannya.

Sehingga, meskipun sang menerima SMS sedang melakukan kegiatan pembicaraan

dengan hanphone-nya, SMS yang masuk tetap dapat diterima (Wahidin, 2010).

Proses pengiriman SMS dari pengirim ke penerima adalah : ketika pengirim me-

ngirimkan pesan, pesan tersebut terlebih dahulu melalui SMS center, lalu ke tower

(Base Transmission System, BTS), lalu ke telepon seluler penerima. Menurut

Wahidin (2010), SMS dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. SMS Premium : jenis aplikasi SMS dua arah dengan menggunakan 4 digit

nomor unik seperti 96xx, contoh SMS Quiz, SMS Polling.

2. SMS Broadcast/ Blast/ Bulk/ Bomber : jenis aplikasi SMS satu arah berupa

pengiriman pesan ke banyak nomor sekaligus, contoh SMS Promo, SMS

Kampanye.

3. SMS Gateway : adalah jenis sms dua arah, dengan keunikan bahwa semua

tarif yang diberlakukan adalah tarif SMS normal sesuai dengan apa yang

diberlakukan oleh operator. Karena sifatnya yang dua arah, maka jenis SMS

ini sangat cocok dijadikan sebagai SMS center organisasi atau institusi.
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2.3 SMS Gateway

SMS gateway adalah perangkat yang digunakan untuk layanan SMS atau SMS tran-

sit. Jika dilihat di kamus gateway berarti pintu gerbang. Pola kerja SMS gateway

yaitu dengan cara mengubah pesan pada lalu lintas jaringan seluler dari media lain

atau sebaliknya. SMS gateway memungkinkan transmisi atau penerimaan pesan

SMS dengan atau tanpa menggunakan telepon selular. Contoh penerapan SMS

gateway adalah untuk meneruskan e-mail kepada telepon seluler penerima. SMS

gateway adalah cara yang paling cepat dan handal untuk pengiriman SMS massal.

Ini berkaitan dengan penyedia layanan seluler dan mengirimkan SMS dengan iden-

titas pengirim sebagai ID pengirim dan otentikasi. Sistem ini dikembangkan untuk

meningkatkan keamanan gateway pengguna. Pesan juga dapat dikirim ke ratusan

nomor tanpa harus mengetik nomor satu persatu karena semua nomor akan diambil

secara otomatis dari database tersebut.

Katankar dan Thakare (2010) mengusulkan konsep desain layanan pesan singkat

menggunakan SMS gateway dengan beberapa tingkatan yaitu pertama tingkat di-

mana user akan mengakses aplikasi berbasis web dengan memasukkan informasi

dasar pengiriman SMS seperti nomor penerima dan pesan yang dikirim ke pe-

nerima. Pesan dikirim ke tingkat kedua yaitu pada tingkat web server dimana akan

mengubah pesan dengan menerapkan beberapa header keamanan untuk SMS dan

menyebarkannya ke SMS gateway lalu pesan akan dikirim ke telepon seluler pe-

nerima.
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Gambar 2.1: Konsep Layanan SMS Gateway (Katankar dan Thakare, 2010)

Menurut Maher Abdel-qader, Prof. Dr. Ahmad AL-Jaber, dan Prof. Dr.Alaa AL-

Hamami dari Ilmu Komputer MIPA, Universitas Amman Arab dalam jurnal inter-

nasional yang berjudul Using Short Message Service (SMS) to Support Business

Continuity (2010), atau dalam bahasa Indonesia berarti menggunakan SMS untuk

menunjang kelanggengan suatu bisnis. SMS Gateway adalah suatu alat komunikasi

yang menyediakan suatu yang strategis, artinya orang-orang dapat berkomunikasi

dengan orang lain dalam jumlah banyak dan dalam satu waktu dengan menggu-

nakan pesan teks suatu mobile ataupun koneksi internet. SMS Gateway merupakan

solusi yang bagus untuk para pengusaha bisnis untuk memperluas konsumen dan

jaringan bisnis.
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2.4 Gammu

Gammu adalah suatu aplikasi atau software yang bertindak sebagai salah satu

modul SMS gateway yang dapat digabungkan dengan bahasa pemrograman apa

saja. Berikut ini beberapa kelebihan dari Gammu:

1. Dapat dijalankan baik di Operating System (OS) Windows maupun LINUX

based.

2. Mendukung banyak perangkat yang cocok/sesuai, baik itu HP maupun GSM

Modem

3. Menggunakan MySQL database, yang tentunya juga open-source

4. Interface untuk aplikasi, bisa menggunakan client-server maupun web based

(PHP,ASP,ASP.Net maupun J2EE)

Menurut Agus Saputra (2011) salah satu perangkat tambahan dalam menggunakan

gammu adalah kabel data. Kabel data yang digunakan baik USB maupun serial. Ar-

sitektur yang akan digunakan dalam implementasi aplikasi yang akan dibuat adalah

arsitektur stand alone. Arsitektur ini membutuhkan dua buah handphone, sebuah

kabel data dan sebuah PC ataupun laptop.

1. PC/Laptop, digunakan untuk meletakkan aplikasi SMS Gateway dan juga se-

bagai SMS Centre.

2. Handphone-1 (Sender), handphone pertama digunakan sebagai pemberi pe-

rintah berupa panggilan ke handphone-2 atau yang disebut dengan receiver.

3. Handphone-2 (Receiver), digunakan sebagai pengirim SMS report ke

handphone-1.
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4. Kabel data, handphone dihubungkan ke PC secara fixed line (wired), dengan

menggunakan kabel data. Pada perencanaan program, SMS gateway Gammu

akan digunakan sebagai tools SMS gateway.

Wahidin (2010) menyatakan bahwa Gammu adalah suatu aplikasi atau software

yang menjembatani pentransferan data-data SMS dari handphone/mobile modem

ke komputer dan sebaliknya. Gammu meliputi aplikasi, script dan driver untuk

mengelola bermacam-macam fungsi pada telepon seluler dan perangkat sejenis.

Gammu merupakan codebase yang stabil dan sempurna serta mendukung banyak

model yang tersedia di pasaran dan menyediakan fungsi yang tidak tersedia pada

proyek lain yang serupa. Gammu sendiri bekerja dengan command line atau se-

bagai daemon, tetapi GUI juga menulisnya dalam wxPython yang disebut dengan

Wammu. Beberapa merk telepon seluler yang mendukung Gammu antara lain Al-

catel, Apple, Ben-Q Siemens, Blackberry, Huawei, LG, Lenovo, Motorola, Nokia,

Palmone, Siemens, Sony Ericsson, Toshiba, Vodafone, ZTE, dan masih banyak lagi.

Untuk lebih jelas bisa dilihat pada situs http://wammu.eu/phones/ dan untuk modem

merk apa saja dapat mendukung Gammu. Gambar Tabel 2.1 menjelaskan beberapa

merk, tipe dan nilai koneksi telepon seluler pendukung Gammu.
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Tabel 2.1: Macam-macam jenis HP/Modem dan koneksinya (Wahidin, 2010)

Merk/Type Connection Merk/Type Connection

Nokia 3110 classic at115200 Sony Ericsson J300i at115200

Nokia E51 at115200 Sony Ericsson C702 at19200

Nokia N95 at115200 Sony Ericsson C702 at19200

Nokia 6070 fbus Sony Ericsson K800i at19200

Nokia 6820 bluephonet LG CU-500 at115200

Nokia 6030 fbuspl2303 LG KE820 at19200

Nokia 7120 supernova bluephonet LG KE970 at19200

Nokia 5130 Xpress-Music bluephonet LG KF750 at115200

Nokia 5300 bluephonet LG KG300 at19200

Nokia N73 dku2phonet LG CU-500 at115200

Samsung SGH- i607 at19200 LG KE820 at19200

Samsung SGH- Z300 at19200 LG KE970 at19200

Samsung SGH- Z400 at19200 Huawei E160 at19200

Samsung SGH- Z150 at115200 Huawei E160e at19200

Samsung SGH- E310 at19200 Huawei E160G at115200

Samsung SGH- E770 at19200 Huawei E169 at19200

MOTOROLA K1 at19200 Huawei E176G at115200

MOTOROLA L6 at19200 Huawei E220 at19200

MOTOROLA L7 at/blueat Huawei E226 at19200

2.5 PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdorf, seorang pemrograman C yang handal. Se-

mula PHP hanya digunakan untuk mencatat jumlah pengujung pada homepagenya.

Rasmus adalah salah seorang pendukung open source. Karena itulah ia mengeluar-
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kan Personal Home Page Tools versi 1.0 secara gratis. Setelah mempelajari YACC

dan GNU Bison, Rasmus menambah kemampuan PHP 1.0 dan menerbitkan PHP

2.0. PHP 2.0 mampu berhubungan dengan database dan dapat diintegrasikan de-

ngan HTML. Pada tahun 1996, PHP telah digunakan oleh banyak web site di dunia.

Sebuah kelompok pengembang software yang teriri dari Rasmus, Zeew Suraski,

Andi Gutman, Stig Bakken, Shane Caraveo dan Jim Winstead bekerja selama tu-

juh bulan untuk menyempurnakan PHP 2.0. Akhirnya pada tanggal 6 Juni1998,

PHP 3.0 resmi dikeluarkan. PHP versi terbaru saat buku ini disusun adalah PHP

4.0 yang diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2000. Berdasarkan hasil survey dari

Netcraft (http://www.netcraft.com), PHP adalah salah satu bahasa server-side yang

paling popular sampai saat ini, karena banyak programmer menggunakan bahasa

pemograman ini.

PHP memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa sejenis-

nya. PHP mudah dibuat dan cepat dijalankan. PHP dapat berjalan dalam web server

yang berbeda dan dalam sistem operasi yang berbeda pula. PHP dapat berjalan di

sistem operasi UNIX, Windows 98, Windows NT dan Macintosh. PHP diterbitkan

secara gratis dan dapat men-download source kode PHP tanpa perlu mengeluarkan

uang. PHP juga dapat berjalan pada web server Microsoft Personal Web Server,

Apache, IIS dan sebagainya. PHP juga termasuk bahasa yang embedded (bisa dile-

takkan di dalam tag HTML).

Yudhi Purwanto (2001) menyatakan PHP yang ditulis dengan menggunakan bahasa

C dapat anda kembangkan sendiri. Bagi yang telah menguasai bahasa C, dapat

dengan mudah menambah fungsi-fungsi baru. PHP adalah bahasa yang sangat pop-

ular. Sebagian besar sintaks PHP mirip dengan sintaks dalam bahasa C dan Perl.

User dapat menggunakan kemampuan PHP yang dimiliki untuk mempelajari kedua

bahasa di atas dengan cepat. Sebaliknya bagi user yang telah mengenal bahasa C

atau perl akan cepat menguasai PHP.
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PHP (PHP: Hypertext Prepocessor) adalah bahasa pemrograman berbasis server

side. Artinya, untuk dapat menjalankan script PHP Anda membutuhkan web server

yang dalam hal ini Apache. PHP berlisensi free atau gratis untuk digunakan

(Wahidin, 2010).

Menurut Kasiman Peranginangin (2011), PHP (PHP: Hypertext Prepocessor)

adalah sebuah bahasa pemrograman yang berbentuk scripting. Sistem kerja dari

program ini adalah sebagai interpreter bukan sebagai compiler. Perbedaan an-

tara bahasa compiler dengan bahasa yang berupa interpreter adalah pada bahasa

pemrograman, yang dikatakan sebagai bahasa compiler adalah bahasa yang akan

mengubah script-script program ke dalam source code, selanjutnya dari bentuk

source code akan diubah menjadi bentuk object code, bentuk dari objek kode akan

menghasilkan file yang lebih kecil dari file mentah sebelumnya. Pada bahasa inter-

preter, script mentahnya tidak harus diubah ke dalam bentuk source code. Sehingga,

pada saat menjalankan bentuk program, kode dasar secara langsung akan dijalankan

tanpa harus melalui proses pengubahan ke dalam bentuk source code.

PHP merupakan bahasa pemograman web yang bersifat server-side HTML = em-

bedded scripting, di mana script -nya menyatu dengan HTML dan berada di server.

Artinya, sintaks dan perintah-perintah yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan

di server tetapi disertakan HTML biasa. PHP dikenal sebgai bahasa scripting yang

menyatu dengan tag HTML, dieksekusi di server dan digunakan untuk membuat

halaman web yang dinamis seperti ASP (Active Server Pages) dan JSP (Java Server

Pages).
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Menurut Kasiman Peranginangin (2011) kriteria yang harus diperhatikan dalam

penulisan skrip PHP yaitu sebagai berikut :

1. Setiap halaman yang mengandung skrip PHP harus di simpan dengan bentuk

ekstensi PHP sesuai dengan program PHP yang mendukungnya : namafile.

php.

2. Setiap skrip PHP harus didahului dengan pembuka PHP.

3. Setiap baris skrip isi didahului pernyataan cetak yang dibedakan menjadi dua

yaitu print dan echo.

4. Setiap akhir baris perintah harus diakhiri dengan titik koma(;).

5. Semua bentuk variabel harus diawali tanda dolar.

6. Penulisan comment atau keterangan didahului dengan tanda pembuka (/*)

dan diakhiri dengan tanda (*/) atau menggunakan tanda slash ganda (//) yang

hanya digunakan untuk menuliskan pesan yang informasinya satu baris saja.

7. Semua listing program HTML yang akan digabungkan dalam skrip PHP

harus dihilangkan tanda petik ganda () dan dapat digantikan dengan tanda

petik tunggal () atau menghilangkannya.

2.6 MySQL

Heni A. Puspitosari (2011) menyatakan bahawa MySQL merupakan database yang

paling banyak digemari di kalangan Programmer Web, dengan alasan bahwa pro-

gram ini merupakan database yang sangat kuat dan cukup stabil untuk digunakan

sebagai media penyimpanan data. Sebagai suatu database server yang mampu

untuk memanajemen database yang baik, MySQL terhitung merupakan database

yang paling digemari dan paling banyak digunakan dibanding database lainnya.
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Menurut Agus Saputra (2011) MySQL adalah program yang dipakai untuk menge-

lola database client-server. MySQL menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mengatur

dan mengelola database, serta menyediakan bahasa pemrograman SQL (Structured

Query Language, biasa dibaca sebagai sekuel) untuk mengolah database client-

server. Program-program aplikasi yang mendukung MySQL:

1. PHP

2. Borland Delphi, Borland C++ Builder

3. Visual Basic 5.9/6.0 dan .Net

4. Visual FoxPro

5. Cold Fusion, dan masih banyak lagi (Heni, 2011).

Di dunia internet, MySQL dijadikan sebagai suatu database yang paling banyak

digunakan selain database yag bersifat shareware seperti Ms Access. Peng-

gunaan MySQL ini biasanya dipadukan dengan menggunakan program aplikasi

PHP, karena menggunakan kedua program tersebut di atas telah terbukti akan

kehandalannya dalam menangani permintaan data. Kemampuan lain yang dimi-

liki MySQL adalah mampu mendukung Relasional Database Manajemen System

(RDBMS), sehingga dengan kemampuan ini MySQL akan mampu menangani data-

data perusahaan yang berukuran sangat besar hingga berukuran Giga Byte.

Abdul Kadir (2009) menyatakan beberapa kelebihan MySQL, antara lain:

1. MySQL dapat berjalan dengan stabil pada berbagai sistem operasi, seperti

Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X Server, Solaris, dan masih banyak

lagi.

2. Bersifat open source, MySQL didistribusikan secara open source (gratis), di

bawah lisensi GNU General Public Licence (GPL).
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3. Bersifat multiuser, MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu

yang bersamaan tanpa mengalami masalah.

4. MySQL memiliki kecepatan yang baik dalam menangani query (perintah

SQL). Dengan kata lain, dapat memproses lebih banyak SQL per satuan

waktu.

5. Dari segi security atau keamanan data, MySQL memiliki beberapa lapisan

sekuriti, seperti level subnet mask, nama host, dan izin akses user dengan

sistem perizinan yang mendetail serta password yang terenskripsi.

6. MySQL juga memiliki interface (antarmuka) terhadap berbagai aplikasi dan

bahasa pemrograman dengan menggunakan fungsi API (Application Pro-

gramming Interface).

Kasiman Peranginangin (2011) menyatakan tidak seperti PHP atau Apache yang

merupakan software yang dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta un-

tuk kode sumber dimiliki oleh penulisnya masing-masing, MySQL dimiliki dan

disponsori oleh sebuah perusahaan komersial Swedia yaitu MySQL AB. MySQL

AB memegang penuh hak cipta hamper atas semua kode sumbernya. Kedua orang

Swedia dan satu orang Finlandia yang mendirikan MySQL AB adalah: David Ax-

mark, Allan Larsson, dan Michael Monty Widenius.
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2.7 Hubungan Short Message Service (SMS) dengan Basis Data

Gambar 2.2: Hubungan SMS dengan Basis Data

Basis data yang telah tersusun rapi akan tersimpan di dalam suatu Personal Com-

puter (PC). PC tersebut akan bertindak sebagai server. Dengan memanfaatkan

teknologi SMS pada ponsel serta jaringan GSM, informasi yang datang dengan

bantuan program aplikasi SMS dapat disimpan dalam basis data. Server kemudian

dapat memberikan jawaban dengan mengambil query yang ada.

2.8 Apache Web Server

Web server adalah suatu server yang khusus digunakan untuk menyimpan hala-

man website atau home page. Suatu komputer dikatakan sebagai web server jika

komputer tersebut memiliki suatu program server yang disebut halaman Personal

Web Server (PWS). PWS ini berfungsi agar web yang ada di dalam sebuah kom-

puter server dapat dipangggil oleh computer client. Web server dapat digabungkan

dengan dunia mobile wireless internet atau WAP (Wireless Acces Protocol). Pada

keadaan ini, web server tidak lagi melayani data file HTML melainkan WML (Wire-

less Markup Language). Contoh web server antara lain Apache, IIS, Xitami, PWS,



20

AOLServer, Fhttpd, Phttpd dan lain sebagainya. Yang paling pupuler dan banyak

digunakan adalah Apache. Apache merupakan software open source yang fleksi-

bel terhadap berbagai jenis sistem operasi (Windows9x/NT/2000/XP, Unix/Linux).

Apache merupakan turunan dari web server yang dikeluarkan oleh NCSA yaitu

NCSA HTTPd pada tahun 1995.

Apache adalah paket aplikasi yang digunakan untuk web server yang handal dan

stabil sehingga menjadi andalan bagi para web master. Aplikasi dikenal dengan

nama httpd dan jika menggunakan Linux Redhat/Fedora maka paket ini sudah ada

dalam bentuk RPM. Menurut Agus Saputra (2011), Apache tetap menjadi pilihan

banyak admin karena :

1. Multiplatform : Apache mendukung berbagai platform sistem operasi dari

UNIX, OS/2 sampai Windows.

2. Stabil dan Berdaya Guna : Karena banyak programmer yang turut serta dalam

pengembangannya, jadi bug serta patch nya akan dengan cepat beredar di

internet.

3. Mudah : File konfigurasi yang berupa teks dapat dengan cepat dimengerti

saat terjadi masalah sehingga mempermudah proses maintenance.

4. Open Source : Karena bersifat open source pengguna dapat mengurangi atau

menambahkan baris kode untuk mengoptimalkan kerja Apache.


