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ABSTRAK

Di era globalisasi  seperti  sekarang ini,  informasi  menjadi  sangat  penting seiring 
berkembang dengan pesatnya teknologi telepon genggam (handphone), oleh karenanya 
dibutuhkan suatu cara untuk mengakses informasi dengan cepat dan akurat. 

Tentu  saja  kita  tidak  mengharapkan  jika  untuk  mendapatkan  sebuah  informasi 
memerlukan waktu yang cukup lama. Sebab jika hal ini terjadi maka informasi yang kita 
dapatkan sudah tidak akurat  lagi dikarenakan sifat informasi yang selalu berubah. Salah 
satu usaha yang dapat dilakukan untuk menjamin informasi agar cepat dan akurat adalah 
melalui media SMS (Short Message Service). 

Pengiriman  informasi  dalam  dunia  teknologi  informasi  khususnya  teknologi 
komunikasi  data  dengan menggunakan SMS sudah dianggap cukup cepat  dan akurat, 
namun tetap saja membutuhkan waktu untuk memproses data yang diterima oleh SMSC 
(Short Message Service Center). Dalam hal ini tentu saja mahasiswa akan memilih cara 
dengan menggunakan SMS untuk mendapatkan informasi ketimbang mengantri panjang 
untuk mendapat informasi.

Pada tulisan berikut akan digunakan salah satu teknik penerimaan dan pengiriman 
SMS dengan format PDU (Protocol Data Unit) dan juga menggunakan proses encoding 
dan decodec. Program yang akan dibuat ini dapat menerima data sekaligus mengirimkan 
informasi,  untuk  meningkatkan  faktor  kecepatan  pencarian  data  digunakan salah  satu 
database yang mendukung program java yaitu MySQL.

Tujuan dari  penulisan  skripsi  ini  adalah  untuk mempercepat  dan mempermudah 
mahasiswa dalam memperoleh  informasi  yang dibutuhkan seperti  jadwal  kuliah,  nilai 
absensi,  nilai  tugas,  nilai  UTS,  dan  nilai  UAS tanpa  harus  datang  ke  kampus  untuk 
mendapatkan informasi tersebut.

Kata kunci: SMS (Short Message Service), format PDU (Protocol Data Unit)

1. Pendahuluan
Telekomunikasi  telah  menjadi 

kebutuhan  yang  sangat  penting  dalam 
kehidupan  manusia,  baik  dunia  bisnis 
maupun bagi masyarakat umum. Dengan 
menggunakan jasa telekomunikasi, maka 
jarak  dan  waktu  tidak  lagi  menjadi 
masalah  untuk  melakukan  pertukaran 
informasi.

Teknologi komunikasi berkembang 
sangat  pesat  seiring  dengan  semakin 
banyaknya permintaan masyarakat akan 
teknologi  tersebut.  Salah satu teknologi 
yang  berkembang  sekarang  ini  adalah 
Global  System  for  Mobile 
Communication (GSM) atau yang lebih 
dikenal dengan telepon seluler digital.



Hanya  dalam  beberapa  tahun, 
perkembangan dunia mobile phone telah 
begitu  meluas.  Hal  ini  dapat  dilihat 
semakin  mudahnya  masyarakat  untuk 
memiliki  ponsel  yang  harganya  juga 
semakin  murah.  Short  Messaging 
System atau yang lebih dikenal dengan 
SMS  merupakan  salah  satu  fitur  GSM 
yang  banyak  digunakan  dewasa  ini 
dikarenakan  lebih  murah  tarifnya 
dibandingkan berbicara langsung dengan 
nomor yang dituju. Selain itu prosesnya 
cepat, langsung kepada tujuan. 

Salah  satu  teknologi  yang 
menggunakan  media  SMS  dinamakan 
SMS  Gateway.  SMS  Gateway 
merupakan  hubungan  antara  PC  dan 

modem  GSM  dengan  menggunakan 
aplikasi hyperterminal.

Pada  saat  ini  dalam  melakukan 
pengisian  KRS  online  maupun  melihat 
penilaian  masih  kurang  efektif. 
Mahasiswa/i  harus  datang  langsung  ke 
kampus  untuk  melihat  nilai  ataupun 
melakukan pengisian KRS secara online 
sehingga  membuat  mahasiswa/i  pun 
harus  bolak  balik  ke  kampus  untuk 
melakukan pengisian KRS secara online 
dan  tidak  semua  mahasiswa  yang 
berdomisili  di  daerah  lingkungan 
kampus,  maka  dalam  kesempatan  ini 
akan  membuat  aplikasi  Penilaian  dan 
pengisian KRS online berbasis SMS.

2. SMS
SMS  (Short  Message  Service) 

merupakan sebuah layanan yang banyak 
diaplikasikan  pada  sistem  komunikasi 
tanpa  kabel,  memungkinkan 
dilakukannya  pengiriman  pesan  dalam 
bentuk  alphanumeric antara  terminal 
pelanggan atau antar terminal pelanggan 
dengan  sistem  eksternal  seperti  email,  
paging, voice mail dan lain-lain.

SMS  didukung  oleh  GSM  (Global  
System  for  Mobile  Communication) 
TDMA (Time Division Multiple Access), 
CDMA (Code Division Multiple Access) 
yang berbasis pada telepon seluler yang 
saat  ini  banyak  digunakan,  karena 
layanan  berbasis  SMS  telah  banyak 
digunakan selama bertahun-tahun, maka 
penetrasi  telepon seluler  dan user  yang 
banyak menggunakan layanan lain sudah 
membuat layanan berbasis SMS menjadi 
sebuah layanan yang menarik, sekarang 
ini  otomatis  dalam  layanan  ini 
dimanfaatkan  untuk  berkomunikasi 
secara singkat pada para pelanggan suatu 
perusahaan.

SMS menjadi  fenomena tersendiri 
dalam  waktu  cukup  singkat,  tingkat 
pertumbuhannya sangat tinggi tanpa ada 

penurunan  tarif  yang  berarti,  bahkan 
dapat  dikatakan  tarifnya  mengambil 
posisi  steady  state.  Biasanya,  bahkan 
dalam  kasus  layanan  telepon  bergerak 
tarif  akan  turun  seiring  meningkatnya 
pengguna. Hal inilah yang meningkatkan 
perubahan  SMS  dimana  dari  sekedar 
untuk  mentransfer  data  berupa  teks, 
kemudian  dikenal  dengan  ditambahi 
suara, SMS semacam ini dikenal dengan 
nama  EMS  (Enhanched  Message 
Service)  dan  bahkan  yang  lebih  maju 
lagi  yaitu  MMS  (Multimedia  Message 
Service)  untuk  mengirimkan  pengirim 
berupa  teks  dan  suara,  foto,  gambar 
statis bahkan video.

Tidak  diragukan  lagi  SMS sangat 
sukses dipasaran, ditempat kelahirannya 
sendiri yaitu Eropa, tarif SMS mencapai 
lebih  dari  3  miliar  pesan  perbulan 
meskipun tanpa ada program marketing 
yang  proaktif  dari  operator  seluler  dan 
vendor  pembuat  perangkat  komunikasi 
bergerak.  Kesuksesan  SMS  dianggap 
sebagai  kesuksesan  yang  tidak  sengaja 
dan  cukup  mengejutkan  bagi  pihak-
pihak  terjun  dalam  industri 
telekomunikasi  bergerak  karena 



beberapa  pihak  yang  berkompeten 
sebelumnya  memprediksi  bahwa  SMS 
tidak  akan  laku  karena  penggunanya 

cukup  sulit  dan  materi  marketingnya 
sulit.

Karakteristik SMS
Karakteristik  utama  SMS  adalah 

SMS  merupakan  sebuah  sistem 
pengiriman  data  dalam  paket  yang 
bersifat  out-of-band dengan  bandwith 
kecil.  Dengan  karakteristik  ini, 
pengiriman suatu burst data yang sangat 
pendek dapat dilakukan dengan efisiensi 
yang sangat tinggi.

Layanan  SMS  merupakan  sebuah 
layanan  yang  bersifat  non  real  time 
dimana  sebuah  short  message  dapat  di 
submit  ke  suatu  tujuan,  tidak  peduli 
apakah tujuan tersebut  aktif  atau  tidak. 
Bila dideteksi bahwa tujuan tidak aktif, 

maka sistem akan menunda pengiriman 
ke  tujuan  hingga  tujuan  aktif  kembali. 
Pada  dasarnya  sistem  SMS  akan 
menjamin delivery  dari  suatu  short  
message hingga  sampai  ke  tujuan. 
Kegagalan  pengiriman  yang  bersifat 
sementara seperti tujuan tidak aktif akan 
selalu  teridentifikasi  sehingga 
pengiriman  ulang  short  message akan 
selalu  dilakukan  kecuali  bila 
diberlakukan  aturan  bahwa  short  
message yang  telah  melampaui  batas 
waktu  tertentu  harus  dihapus  dan 
dinyatakan gagal dikirim.

Keuntungan SMS
Keuntungan  SMS  adalah 

meningkatkan  average revenue per user 
dan  call  completion pada  jaringan 
dengan  meningkatkan  kemampuan 
notifikasi  SMS.  SMS  merupakan 
layanan  komplemen  atau  sebagai 
alternatif dari layanan paging yang ada, 

memungkinkan  akses  data  wireless 
untuk  pelanggan  korporasi,  dapat 
memberikan nilai tambah dengan adanya 
email,  voice  mail dan  fax  mail  
integration,  reminder service stock and  
currency  quotes,  jadwal  penerbangan 
dan lain-lain.

Cara Kerja SMS

    Pengirim                                               SMSC                                           Penerima

Pada saat mengirim pesan SMS dari 
ponsel, maka pesan SMS tersebut tidak 
langsung dikirim ke ponsel tujuan, akan 
tetapi  terlebih  dahulu  dikirim  ke  SMS 
Center (SMSC) dengan prinsip Store and 
Forward (simpan dan teruskan),  setelah 
itu  baru  dikirimkan  ke  ponsel  yang 
dituju. Dengan adanya SMSC ini, dapat 
mengetahui  status  dari  SMS  yang 
dikirim, apakah telah sampai atau gagal 

diterima  oleh  ponsel  tujuan.  Apabila 
ponsel  tujuan  dalam keadaan  aktif  dan 
menerima SMS yang dikirimkan, ponsel 
tersebut  akan  mengrim  kembali  pesan 
konfirmasi  ke SMSC yang menyatakan 
bahwa  SMS  telah  diterima.  Kemudian 
SMSC  mengirimkan  kembali  status 
tersebut  kepada  pengirim.  Tetapi  jika 
ponsel  tujuan dalam keadaan mati  atau 
diluar jangkauan, SMS yang dikirimkan 



akan  disimpan  pada  SMSC  sampai 
periode validasi  terpenuhi.  Jika periode 
validasi  terlewati  maka  SMS  itu  akan 
dihapus dari SMSC dan tidak dikirimkan 

ke ponsel tujuan. Disamping itu, SMSC 
akan  mengirim  pesan  informasi  ke 
nomor pengirim yang menyatakan pesan 
yang dikirim belum diterima atau gagal.

Koneksi ke SMSC
Koneksi  ke  SMSC  dapat  dilakukan 
untuk  mengirim  dan  menerima  pesan, 
ada  beberapa  cara  untuk  melakukan 
koneksi ke SMSC adalah Menggunakan 
terminal baik berupa modem GSM atau 
telepon genggam. Cara ini  adalah yang 

paling  mudah  tetapi  memiliki 
kekurangan  antara  lain  jumlah  pesan 
yang  dikirim  permenit  sangat  terbatas 
(sekitar  6-10  pesan  permenit)  untuk 
mengantisipasi  hal  ini  biasanya 
digunakan lebih dari satu terminal.

Koneksi Langsung ke SMSC
Dengan melakukan koneksi langsung 

ke  SMSC  kita  dapat  mengirim  pesan 
dalam  jumlah  yang  banyak,  dapat 

mencapai  sekitar  600  SMS  permenit 
tergantung pada kapasitas dari SMSC itu 
sendiri.

3. SMS Gateway
SMS Gateway adalah suatu platform 

yang  menyediakan  mekanisme  untuk 
EUA  menghantar  dan  menerima  SMS 
dari peralatan mobile (HP, PDA phone, 
dll) melalui SMS Gateway’s  shortcode. 
SMS  Gateway  membolehkan  UEA 
untuk  berkomunikasi  dengan  Telco 
SMSC  (telkomsel,  indosat,  dll)  atau 

SMS  platform  untuk  menghantar  dan 
menerima  pesan  SMS  dengan  sangat 
mudah,  Karena  SMS  Gateway  akan 
melakukan  semua  proses  dan  koneksi 
dengan  Telco.  SMS  Gateway  juga 
menyediakan  UEA  dengan  interface 
yang mudah dan standar.

4. Format PDU (Protocol Data Unit)
PDU  (Protocol  Data  Unit)  adalah 

protokol data dalam suatu SMS, berupa 
pasangan-pasangan karakter ASCII yang 
mencerminkan  representasi  angka 
heksadesimal  dari  informasi  yang  ada 
dalam  suatu  SMS,  misalnya  nomor 

pengirim,  nomor  tujuan,  waktu 
pengiriman  dan  isi  pesan  SMS  itu 
sendiri. PDU ini harus dipahami sebelum 
mengimplementasikannya  ke  dalam 
program di komputer. 

Tabel 1 Default Alphabet 7 bit (Septet)
B7 0 0 0 0 1 1 1 1
B6 0 0 1 1 0 0 1 1
B5 0 1 0 1 0 1 0 1

B4 B3 b2 b1 0 1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 0 @ Δ SP 0 P P
0 0 0 1 1 £ - ! 1 A Q a Q
0 0 1 0 2 $ Φ “ 2 B R b R
0 0 1 1 3 Ұ Г # 3 C S c S
0 1 0 0 4 É Λ 4 D T d T
0 1 0 1 5 É Ω % 5 E U e U
0 1 1 0 6 Ú Π & 6 F V f V
0 1 1 1 7 I Ψ ` 7 G W g W



1 0 0 0 8 Ó Σ ( 8 H X h X
1 0 0 1 9 ۶ Θ ) 9 I Y i Y
1 0 1 0 10 LF Ξ * : J Z j Z
1 0 1 1 11 Ø D + ; K Ä k Ä
1 1 0 0 12 Ø Æ ‘ < L Ö l Ö
1 1 0 1 13 CR æ - = M Ñ m Ñ
1 1 1 0 14 A β . > N Ü n Ü
1 1 1 1 15 Å É / ? O δҰ o Á

5. AT Command
Perintah  AT  adalah  kumpulan 

perintah yang digunakan untuk memberi 
perintah  kepada  modem  untuk 
melakukan  pekerjaan-pekerjaan  tertentu 
sesuai  kemampuannya.  Modem  yang 
dimaksud  dapat  berupa  modem  GSM 
pada  telepon  genggam.  Beberapa 
perintah  seperti  mengirim  SMS, 
menerima  SMS,  membaca  pesan  yang 
ada  pada  sim  card  dapat  dilakukan 
menggunakan perintah AT. Perintah AT 
untuk  pengelolaan  SMS,  hanya  dapat 

didukung  oleh  jenis  modem  GSM. 
Perintah  AT  menyediakan  perintah-
perintah tertentu untuk melakukan tugas 
pemrosesan  SMS.  Sebelum  melakukan 
pemrosesan SMS, biasanya pada modem 
GSM diberikan perintah untuk menguji 
apakah modem mendukung pemrosesan 
SMS.  Beberapa  perintah  AT  yang 
digunakan dalam proses pengiriman dan 
penerimaan  SMS  dapat  diuraikan 
sebagai berikut :

1) Menguji Dukungan Modem GSM
Untuk memeriksa dukungan modem 

GSM, digunakan perintah berikut :
AT+CSMS= 0
tidak  semua  modem  mendukung 
perintah  untuk  proses  pengiriman  dan 
penerimaan  SMS.  Modem  yang  dapat 
digunakan  untuk  aplikasi  ini  hanya 
modem GSM.
2) Mengirim SMS

Proses  pengiriman  SMS  dilakukan 
melalui  dua  tahap  yaitu  memberitahu 
kepada  modem  tentang  panjang  SMS 
dalam  format  PDU  dan  memastikan 
pesan  dalam  format  PDU.  Proses 
pengiriman  SMS  tersebut  diberikan 
dalam dua perintah AT secara berurutan.
AT+CMGS=[panjang PDU]
[pesan PDU]
Perintah  pertama  digunakan  untuk 
memberitahu  modem  tentang  panjang 
pesan  dalam  format  PDU.  Perintah 

kedua  digunakan  untuk  memasukkan 
pesan dalam format PDU yang dikirim.
3) Membaca SMS

Pembacaan SMS dari  modem GSM 
dilakukan dengan perintah berikut ini :
AT+CMGR=[posisi]
SMS  yang  diterima  akan  disimpan 
dalam memori modem GSM pada telpon 
genggam tersebut.
4) Membaca memori SMS

Pesan  SMS  yang  diterima,  modem 
GSM  dapat  disimpan  dalam  memori 
modem  atau  dalam  kartu  SIM.  Secara 
default,  pesan  SMS yang  dikirim  akan 
disimpan  dalam  memori  modem.  Isi 
memori  pesan  SMS  dibaca  dengan 
perintah sebagai berikut :
AT+CPMS=”ME”
Perintah  ini  tidak  membaca  isi  pesan 
SMS  tetapi  membaca  status  memori 
yang digunakan.

6. Metode Kerja Sistem



Sistem  aplikasi  berbasis  SMS  ini 
dijalankan  pada  sebuah  komputer  yang 
terhubung  dengan  basis  data  dengan 
menggunakan  sebuah  modem  GSM 
sebagai servernya, dimana alat ini akan 
menjawab semua pesan yang datang dan 
menjawab respon SMS secara otomatis. 
Modem  yang  dipasangkan  pada  serial 

port  dikomputer  berfungsi  untuk 
mengirim  dan  menerima  pesan.  Pesan 
yang diterima dan akan dikirim, diproses 
oleh aplikasi berbasis SMS. Aplikasi ini 
akan  berjalan  setelah  menerima 
permintaan  user,  permintaan  tersebut 
akan  diproses  dan  hasilnya  akan 
dikirimkan kembali kepada user.

7. Java
Java merupakan pemrograman yang 

dikembangkan  oleh  Sun  Microsystem 
yang  dirancang  sedemikian  rupa  agar 
program yang dibuat menggunakan java 
dapat  berjalan  pada  semua  platform. 
Java  merupakan  bahasa  pemrograman 
yang  berorientasi  objek  (OOP/Object 
Oriented  Programming)  yang 
memusatkan  rancangan  pada  data 
(object)  dan  interface,  yang  artinya 
sebuah  konsep  yang  akan  membawa 
programmer  ke  sebuah paradigma baru 
dalam  pembuatan  program.  Objek 
merupakan  kesatuan  antara  data  fungsi 
yang memproses data tersebut.

Java  merupakan  bahasa 
pemrograman  berorientasi  objek  yang 

merupakan  paradigma  pemrograman 
masa  depan.  Sebagai  bahasa 
pemrogramman Java dirancang menjadi 
handal  dan  aman.  Java  juga  dirancang 
agar dapat dijalankan di semua platform. 
Dan juga dirancang untuk menghasilkan 
aplikasi-aplikasi  dengan  perfomansi 
yang  terbaik,  seperti  aplikasi  database 
Oracle  8i/9i  yang  corenya  dibangun 
menggunakan  bahasa  pemrograman 
java.  Sedangkan  java  bersifat  neutral  
architecture, karena Java Compiler yang 
digunakan  untuk  mengkompilasi  kode 
program  java  dirancang  untuk 
menghasilkan kode yang netral terhadap 
semua  arsitektur  perangkat  keras  yang 
disebut sebagai Java Byecode.

Karakteristik Java
Java memiliki beberapa karakteristik 

yang  menjadikan  java  memiliki 
kelebihan  dibandingkan  bahasa 
pemrograman  lain.  Adapun 
karakteristik-karakteristik  tersebut 
adalah : 
1. Sederhana (Simple) 

Java adalah suatu bahasa sederhana. 
Para  perancang  Java  berusaha 
menciptakan  suatu  bahasa  yang  mudah 
dan  cepat  dipelajari,  sehingga  bahasa 
java dibuat dengan ukuran relative kecil.
2. Berorientasi objek (Object Oriented) 

Bahasa  pemrograman  saat  ini 
mengarah  ke  bahasa  pemrograman 
berorientasi  objek.  Rancangan 
berorientasi  objek  merupakan  suatu 
teknik yang memusatkan rancangan pada 
data  (objek)  dan  antar  muka.  Fitur 

pemrograman  berorientasi  objek  pada 
java  dasarnya  sama  dengan  C++. 
Perbedaan  terletak  pada  kemampuan 
penurunan  berganda  (multiple  
inheritance)  pada  java  lebih  baik 
dibandingkan C++.
3. Dapat di distribusikan dengan mudah

Java  memiliki  library  rutin  yang 
lengkap  untuk  dirangkai  pada  protocol 
TCP/IP  kecil  seperti  HTTP  dan  FTP 
dengan mudah kemampuan jaringan java 
lebih  kuat  dan  mudah  dipakai.  Java 
memudahkan  tugas-tugas  pemograman 
jaringan yang sulit, seperti membuka dan 
mengakses  sebuah  soket  koneksi.  Java 
bahkan  memudahkan  pembuatan  CGI 
(Common Gateway Interface).
4. Portable



Tidak  seperti  pada  C  dan  C++  , 
spesifikasi  java  tidak  terdapat  aspek 
yang  bergantung  pada  lingkungan 
implementasi.  Ukuran tipe data primitif 
telah ditentukan sejak awal. Misal, “int” 
selalu  berarti  sebuah  integer  32  bit  2 
komplemen  bertanda  (signe  two’s  
complement 32 bit integer), dan “float” 
selalu  berarti  sebuah  bilangan  floating 
point 32 bit (mengikuti spesifikasi IEEE 
754).  Penentuan  ukuran  tipe  data  ini 
akan  membuat  keseragaman  program 
pada setiap platform, tidak ada tipe data 
yang  tidak  kompatibe  untuk  semua 
arsitektur piranti keras dan piranti lunak. 
5. Multiplatform

 Java  dirancang  untuk  mendukung 
aplikasi  yang  dapat  beroperasi  di 
lingkungan  jaringan  yang  berbeda. 
Untuk  mengakomodasi  hal  tersebut, 
kompilator  (compiler)  Java 

membangkitkan kode byte, format yang 
tidak bergantung pada arsitektur tertentu 
yang didesain untuk mengirimkan kode 
ke  banyak  platform  peranti  keras  dan 
peranti  lunak  secara  efisien.  Dengan 
slogan  “Write  Once,  Run  Anywhere” 
(WORA),  java  dapat  dijalankan  pada 
berbagai palatform seperti Linux, Unix, 
Windows, Solaris, maupun Mac.
6. Multithread

Multithreading adalah  kemampuan 
suatu  program  komputer  untuk 
melakukan  beberapa  pekerjaan 
sekaligus,  misalnya  mencetak  file  dan 
menjelajah internet. Multireading dalam 
java  sangat  mudah  dikelola.  Thread 
dalam  java  juga  memilki  kemampuan 
untuk  memanfaatkan  kelebihan  dari 
multiprosesor  jika  sitem  operasi  yang 
digunakan mendukung multiprosesor.

8. UML
UML  (Unified  Modelling  Language) 
adalah salah satu alat bantu yang sangat 
handal  di  dunia  pengembangan  sistem 
yang  berorientasi  obyek.  Hal  ini 
disebabkan  kerena  UML  menyediakan 
bahasa  pemodelan  visual  yang 
memungkinkan  bagi  pengembangan 

sistem  untuk  membuat  cetak  biru  atas 
visi  mereka  dalam  bentuk  yang  baku, 
mudah  dimengerti  serta  dilengkapi 
dengan  mekanisme  yang  efektif  untuk 
berbagi  (sharing)  dan 
mengkomunikasikan  rancangan  mereka 
dengan yang lain.

9. Use Case 
Use  case  adalah  pendeskripsian 

fungsi  sebuah  sistem  dari  perspektif 
pengguna. Use case bekerja dengan cara 
mendeskripsikan tipikal  interaksi  antara 
user  (pengguna)  sebuah  sistem  dengan 
sistemnya sendiri  melalui  sebuah cerita 
bagaimana sebuah sistem dipakai.

Urutan  langka-langkah 
menerangkan  antara  pengguna  dan 
sistem adalah  skenario.  Setiap skenario 
mendeskripsikan untuk kejadian.  Setiap 
urutan  diinisialisasi  oleh  orang,  sistem 
yang  lain,  perangkat  keras  atau  urutan 
waktu. Dengan demikian secara singkat 
bisa  dikatakan  use  case  adalah 
serangkaian skenario yang digabungkan 

bersama-sama  oleh  tujuan  umum 
pengguna.
9.1 Kegunaan Use Case

Use  case  adalah  alat  bantu  terbaik 
guna  menstimulasi  pengguna  potensial 
untuk  mengatakan  tentang  sesuatu 
sistem  dari  sudut  pandangnya.  Tidak 
selalu  mudah  bagi  pengguna  untuk 
menyatakan  bagaimana  mereka 
bermaksud menggunakan sebuah sistem. 
Karena sistem pengembagan tradisional 
yang ceroboh dalam melakukan analisis, 
akibatnya  pengguna  seringkali  susah 
menjawabnya  ketika  dimintai  masukan 
tentang sesuatu.
9.2 Relasi Use Case



Selain  terdapat  relasi-relasi  antara 
aktor  dan  use  case  juga  terdapat  relasi 
use  case-use  case.  Ada  beberapa  jenis 
relasi antara use case-use case, yaitu:

1. Include digunakan  untuk 
menggambarkan bahwa suatu use 
case  seluruhnya  merupakan 
fungsionalitas  dari  use  case 
lainnya. 

2. Generalization digunakan  untuk 
menggambarkan  variasi  pada 

kondisi  perilaku  normal  tetapi 
digambarkan  dengan  sedikit 
berbeda.

3. Extend  digunakan  untuk 
menunjukkan  bahwa  satu  use 
case  merupakan  tambahan 
fungsional  dari  use  case  yang 
lain  jika  kondisi  atau  syarat 
tertentu terpenuhi.

10. Activity Diagram
Activity  Diagram  adalah  teknik 

untuk  mendeskripsikan  logika 
prosedural, proses bisnis dan aliran kerja 
dalam  banyak  kasus.  Activity  diagram 
mempunyai  peran  seperti  halnya 

flowchart,  akan  tetapi  perbedaannya 
dengan  flowchart  adalah  activity 
diagram  bisa  mendukung  perilaku 
parallel sedangkan flowchart tidak bisa.

11. Sequence Diagram
Sequence  diagram digunakan  untuk 

menggambarkan  perilaku  pada  sebuah 
skenario.  Diagram  ini  menunjukkan 
sejumlah  contoh  obyek  dan  message 
(pesan) yang diletakkan diantara obyek-
obyek lain didalam use case.

Komponen  utama  sequence 
diagram  terdiri  atas  obyek  yang 
dituliskan  dengan  kotak  segi  empat 
bernama  message  diawali  oleh  garis 
tanda panah dan waktu yang ditunjukkan 
dengan progress vertical.

12. Kesimpulan
1.  Dalam  aplikasi  ini  modem yang 

digunakan  harus  yang  mempunyai 
sistem penyimpanan  SMS di  dalam 
memori Card.

2.  Mempermudah  dan  mempercepat 
proses data yang masuk yang dapat 
diolah secara langsung dengan baik.

3. Lama proses pengiriman SMS kepada 
mahasiswa dipengaruhi oleh banyak 
atau  tidaknya  permintaan  informasi 
dalam satu waktu bersamaan.
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