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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari tahun ke tahun 

terus mengalami kemajuan yang signifikan dan kebutuhan akan kedua hal tersebut 

sangat penting keberadaanya guna menunjang berbagai aktifitas yang dilakukan 

umat manusia di era ini. Salah satu perkembangan yang paling mencolok adalah 

teknologi yang berbasis informasi.  Sebuah perangkat PC (Personal Computer) 

tidak hanya dapat digunakan di rumah atau kantor dalam membantu kegiatan 

sehari-hari. Tetapi, sebuah perangkat PC (Personal Computer) bisa juga digunakan 

untuk menjadi sebuah pusat layanan informasi dengan bantuan ponsel. Salah satu 

fasilitas telepon seluler itu adalah SMS (Short Message Service).   

Dalam hal ini SMS bisa digunakan sebagai salah satu media dalam 

menyampaikan suatu informasi khususnya dalam sebuah instansi atau perusahaan 

salah satunya adalah aplikasi SMS gateway yang bisa membalas SMS secara 

otomatis sesuai dengan keinginan user dengan format tertentu. Tetapi dalam 

aplikasi SMS gateway ini berbeda dengan SMS gateway seperti biasanya yang 

harus menggunakan format khusus untuk mendapatkan balasan yang tepat akan 

tetapi menggunakan teks bebas tetapi baku oleh karena itu aplikasi ini harus 

memakai sebuah algoritma  pencocokan string yaitu algoritma boyer moore   

Penerapan algoritma boyer moore pada SMS gateway ini cukup baik 

digunakan dalam pencarian string terutama pada teks. Algoritma ini merupakan 

perbaikan dari algoritma brute-force dan KMP. Algoritma ini melakukan 

pendekatan untuk tidak mengecek semua karakter pada teks dengan melompatinya, 

sehingga banyak karakter yang tidak perlu diperiksa sia-sia dan sangat cocok sekali 

untuk dapat menerima pesan dan juga dapat merespon secara otomatis setiap pesan 

yang masuk. Hal ini tentunya dapat membantu mendapatkan hasil yang lebih cepat 

dan tepat. 
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Dalam studi kasus ini penulis akan membuat sebuah aplikasi SMS auto 

reply untuk membantu instansi penerimaan mahasiswa baru di lingkungan 

universitas muhammadiyah malang yaitu UPT PMB karena dalam penyampaian 

informasi melalui media SMSnya masih menggunakan cara manual dalam 

menangani SMS center  yaitu dengan membalas semua SMS yang masuk secara 

manual dan berulang-ulang.  Oleh karena itu aplikasi ini dibuat untuk memudahkan 

penyampaian informasi melalui media SMS secara otomatis dengan cepat dan tepat 

sebagai sarana untuk penyampaian informasi yang berhubungan dengan syarat 

pendaftaran,biaya pendaftaran, jadwal pendaftaran,jalur pendaftaran dan mengenai 

informasi PMB lainnya.   

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan masalah 

yaitu sebagai berikut : 

1) Bagaimana merancangan aplikasi sms auto reply dengan metode 

pencocokan string menggunakan algoritma boyer moore dalam 

mempermudah dan mempercepat memberikan suatu informasi PMB kepada 

pengirim SMS ?  

 

1.3. Batasan Masalah  

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai  parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut :  

1) Aplikasi yang bangun menggunakan database mysql dan bahasa 

pemrograman PHP . 

2) Menggunakan metode pencocokan string dengan algoritma boyer moore  

3) SMS yang masuk hanya berkaitan dengan informasi PMB 

4) SMS yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baku 

5) Tidak membahasa masalah keamanan dan kestabilan jaringan  
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1.4. Tujuan Penelitian  

Tugas akhir ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah aplikasi SMS gateway  

yang dapat membalas SMS secara otomatis dengan sebuah algoritma boyer moore 

sehingga dapat membantu  UPT PMB dalam penyampain informasi melalui media 

SMS secara cepat dan tepat .  

1.5. Metodologi  

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengerjaan Tugas Akhir ini 

ada beberapa metode yang harus dipelajari meliputi: 

1.5.1 Studi literatur  

Pada tahap ini dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan 

teknologi sms gateway dan bagaimana cara menghubungkan antara web 

PHP dengan server sms gateway  pada suatu jaringan . Selain itu juga di 

gunakan studi literatur tentang penerapan Algoritma boyer moore untuk 

pencocokan kata dalam SMS yang diterima oleh server. Di lakukan juga 

studi literatur penerapan database mysql dan aplikasi Gammu sebagai 

sms gateway. Juga mencari literature cara membangun aplikasi sms web 

menggunakan pemograman PHP . Adapun sumber data atau literatur di 

ambil dari buku, jurnal, paper dan internet. 

1.5.2 Analisa dan perancangan sistem 

  

System yang akan dibangun berbasis website dengan pemograman 

PHP. Dalam penerapannya akan dibuat sebuah tampilan SMS website 

yang terdiri dari nama pengirim SMS masuk atau ditrima dan SMS yang 

dibalasakan oleh system. Dalam system ini membutuhkan inputan yaitu 

berupa SMS yang masuk ke database server dan terdapat outputan yaitu 

berupa SMS balasan yang telah diolah oleh system dan dikirimkan ke 

pengirim SMS. Alur system pertama database server menerima SMS dari 

pengirim lalu SMS diproses oleh system dengan metode atau algoritma 
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pencocokan string setelah itu system memilih balasan jawaban yang 

cocok untuk dikirimkan kepada pengirim. 

1.5.3 Implementasi sistem  

` Pada tahap ini dilakukan penerapan algoritma boyer-moore pada 

layanan sms auto reply menggunakan  bahasa pemrograman PHP. 

 

1.5.4 Pengujian sistem  

Setelah semua sistem selesai dibuat maka diadakan pengujian sistem       

tersebut apakah aplikasi SMS gateway dengan algoritma boyer moore 

tersebut bisa membalasa SMS secara otomatis dari SMS yang masuk 

secara tepat 

      1.5.5  Penyusunan laporan tugas akhir  

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap 

sebelumnya sudah selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan 

seluruh hasil analisis dan pengujian serta penyimpulan dari hasil 

penelitian yang sudah dilaksanakan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi suatu kajian 

tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan 

masalah, metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. Dasar 

teori dari literature dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diangkat sebagai bahan tugas akhir. 
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BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan sistem sesuai 

dengan teori-teori dasar yang ada. 

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pembahasan pada bab  ini difokuskan pada perancangan program, cara kerja dari 

program yang telah dibuat dan diuji serta hasil dari program tersebut. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang 

merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


