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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab iniiakan diterangkan teori-teoriimendasar dari penelitian yang akan 

di lakukan penulis, meliputi SMS Gateway, raspberry pi, dan beberapa hal yang 

dibutuhkan untuk pengerjaan sistem dari tugas akhir yang akan di kerjakan. 

2.1 Android 

 Android merupakan subset perangkat lunak untuk perangkat mobile yang 

meliputi sistem operasi, middleware dan aplikasi ini yang dirilis oleh Google. 

Sedangkan Android SDK (Software Development Kit) menyediakan Tools dan API 

yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi pada platform android dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Java[7]. 

 Dikembangkanibersamaiantara Google, HTC, iIntel, Motorola, iQualcomm, 

T-Mobile, iNvidia yang tergabungidalam OHA (OpeniHandsetiAlliance) idengan 

tujuanimembuat sebuah standariterbuka untukiperangkat bergeraki (mobileidevice). 

2.3.1.  Features 

Features yangitersedia padaiplatform Androidisaat iniiantara lain: 

a. Aplikasiiyang mendukung penggantianikomponen dan reusable. i 

b. Framework Mesin VirtualiDalvik berjalan diiatas Linuxikernel yang 

dioptimalkaniuntuk perangkatimobile. 

c. Integratedibrowser berdasarkaniopen source engineiWebKit. 

d. Grafis yangidioptimalkan danididukung olehilibrary grafis 2Diyang 

terkustomisasi, igrafis 3Diberdasarkan spesifikasi openGLiES 1.0 

(OpsionaliAkselerasiiHardware). i 

e. SQLite digunakan untukipenyimpananidata. 
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f. Mediaisupport yang mendukungiaudio, video, idan gambari (MPEG4, 

H.264, iMP3, iAMR, JPG, iPNG, AAC,GIF). 

g. GSMiTelephoning (tergantungihardware). 

h. Bluetooth, 3G, EDGE,dan WiFi. 

i. Dukunganiperangkatitambahan, androididapat memanfaatkanikamera, 

layarisentuh, iaccelerometers, imagnetometers, iGPS, iakselerasi 2D 

(denganiperangkat orientasi, iscalling, ikonversi formatipiksel), dan 

akselerasiigrafis 3D. i 

j. Multi-touch, ikemampuan layaknyaihandset moderniyangidapat 

menggunakanidua jariiatau lebih buruk berinteraksiidenganiperangkat. 

k. LingkunganiDevelopment yangilengkap danikaya termasukiperangkat 

emulator, itools, untukidebugging, profil danikinerja memori, idaniplugin 

untukiEclipseiIDE. 

l. Market, iseperti kebanyakaniHandphone  yangimemiliki tempatipejualan 

aplikasi, Marketipada androidimerupakan katalogiaplikasi yangidapat di 

downloadidan di install padaiHandphone melalui internet. 

 

2.2 SMS (Short Message Service) 

2.2.1 Pengertian SMS 

ShortiMessage Servicei (SMSi merupakan layanan yangibanyak di aplikasikan 

pada sistemikomunikasi tanpa kabeli(nirkabel), memungkinkan 

dilakukannyaipengiriman pesan dalam bentuk alphanumericiantar terminalipelanggan 

atau antariterminal pelanggan denganisistem eksternaliseperti e-mail, paging, ivoici 

mail danilain-lain. i 

SMS pertama ikali munculidi belahan Eropaipada tahuni1991 bersama sebuah 

teknologiikomunikasi wirelessiyang saat iniicukup banyakipenggunanya, iyaitu 

Global Sistem for MobileiCommunication(GSM). Di percaya bahwaipesan pertama 
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yang dikirim menggunakaniSMS dilakukan padaibulan Desember 1993, dikirimidari 

sebuah PersonaliComputeri (PC) ke teleponimobile dalamijaringan GSMimilik 

VodafoneiInggris. Perkembangan kemudianimerambah ke benuaiAmerika, 

idipelopori oleh beberapaioperator komunikasiibergerak berbasis digitaliseperti Bell 

SputhiMobile, PrimeCo, iNextel, dan beberapaioperatorilain. Teknologi digitaliyang 

digunakanisangat bervariasiidari yang berbasisiGSM, iTime DivisioniMultiple Accesi 

(TDMA), hinggaiCode DivisioniMultiple Accessi (CDMA). 

2.2.2 Mekanisme Kerja SMS 

Ketika SMSidikirim keisuatu nomoritertentu, iSMS yang dikirimkanitidak 

akan langsungidikirimkan ke nomoritersebut, namun akanimasuk terlebihidahulu 

ke SMS Centeri (SMSC) ioperator telepon yangianda gunakan. SMS Centerisendiri 

dapat diartikanisebagaiisebuah serveriyang bertanggungiiijawab padaiproses 

pengirimaniSMS dalam suatuioperator. iSMS yang dikirimkanidariisuatu ponsel akan 

masukike SMSCiini, ikemudian baruiditeruskan ke nomoriSMS yang dituju. Bila 

nomoriyang ditujuiternyata sedangimati/offline, SMSC iniiakan menyimpan 

SMSitersebutiuntuk sementaraiwaktu, hinggainomor tujuaniaktif kembali. iLamanya 

waktuipenyimpanan SMS, isangat tergantung dariilamanya waktuiyang telah 

ditetapkan olehioperator untukimenyimpan SMSitersebut. iNomor yangitelah 

menerimaiSMSiakan mengirimkan laporanikeiSMSC bahwaiSMS telahiditerima. 

Laporanitersebut kemudianiakan diteruskanikembaliike nomor pengirimiSMS. 

Secara garisibesar, mekanismeikerja pengirimaniSMS dapat dibagiimenjadi beberapa 

macam, iyaitu: 

a. Pengiriman SMSidalam satuioperator. i (intra-operatoriSMS) 

Gambaranimekanisme pengirimaniSMSiini dapat dilihat padaigambar: 

 

Gambari2.1 mekanisme kerja sms satu operator 
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Dari gambar diiatas, iSMS yang dikirimkaniolehinomor pengirimiakan 

dimasukkan terlebihidahulu keidalam SMSCioperator nomoripengirim, 

kemudianiSMSC tersebut akanimengirimkan ke nomor yangidituju secara 

langsung. iNomoripenerima kemudian akanimengirimkan sebuahidelivery 

repori yang menyatakanibahwa SMSitelah diterima keiSMSC. SMSC 

kemudian meneruskanireport tersebut ke nomor pengirim SMS, 

disertaiistatusireport dariiproses pengirimaniSMS tersebut.  

b. PengirimaniSMS Antar Operator yang Berbedai (Inter-Operatot SMS) i 

Berbedaidengan mekanismeiintra-operatoridiatas. Pada mekanismeiini, SMS 

yang dikirimkan akanimelalui dua buahiSMSC. Perhatikan gambariberikut: 

 

Gambari2.2 mekanisme kerja sms antar operator 

Padaigambaridi atas, selainimasuk ke SMSCioperator pengirim, iSMS 

yang dikirimkaniakan diteruskanioleh SMSCioperatoripengirim, ke SMSC 

operatoripenerimaiSMS, kemudian baru diteruskanikeinomor tujuan. Delivery 

report yang dihasilkanipuniakan melaluiijalur tersebut, agaridapat sampaiike 

nomoripengirim SMS. Dalam mekanismeiini, terlihat adisebuah komunikasii 

tidak langsungiantara duaioperatoriberbeda. iKomunikasi tersebut dapat 

berjalan, isetelah terjadiisebuah kesepakatanikerja sama antar 

operatoritersebut. Tidak adanya sebuah kesepakatanikerja sama antar 

operator, idapat menyebabkaniSMS yangidikirimkanike nomor tujuanidengan 

operatoriberbeda, itidak sampai ke nomor tujuanitersebut. 

c. Pengiriman SMSidari OperatoriSuatu Negaraike Negara Lain. i 
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Proses pengirimaniSMS pada mekanismeiiniisering disebutidengan 

istilah SMSiInternasional. iMekanisme yang terjadiitidakijauh beda dengan 

mekanismeipada interioperatoriSMS. iPerbedaannya hanyaiadaipadaiSMSC 

nomor penerima, iyangitentu saja adalahiSMSC operator luarinegeri, idan 

penambahanikodeinegara padainomor tujuanitentunya. 

2.2.3 Komponen Transmisi SMS 

Komponen-komponen yangimemungkinkan transmisi SMSidiantaranya: 

A. Stasiun Udara (CelliTower)  

B. Mobille Switching Centre (MSC)  

C. Sort Message Service Centre (SMSC)  

D. GSMC 

2.3 SMS GATEWAY 

2.3.1 Pengertian SMS Gateway 

SMS Gatewayiadalah sebuah platform yang menyediakanimekanismeiuntuk 

EUA menghantaridan menerimaiSMS dari peralatanimobile (HP, iPDAiphone, dll) 

melaluiiSMS Gatewayishortcode (sebagai contohi9221). SMSiGateway 

membolehkaniUEA untukiberkomunikasiidengan TelcoiSMSC (telkomsel, iindosat, 

dll) iatau SMS platformiuntuk menghantaridan menerima pesaniSMS dengan sangat 

mudah, iKarena SMSiGatewayiakan melakukan semuaiproses danikoneksi RAZALI 

KA090023iSMS Gateway Halaman 4 dari 12 denganiTelco. iSMS Gateway juga 

menyediakaniUEA denganiinterface yang mudah danistandar. UEAidapat berupa 

berbagai aplikasi yangimemerlukan penggunaaniSMS.Seperti berbagaiiaplikasi web 

yang telah banyak menggunakaniSMS (free sms, ipendaftaran, konfirmasiimelalui 

SMS, aplikasiiperkantoran, idsb), iCMS, acaraipengundian diitelevisi, dll. iUEA 

melakukan komunikasi dengan SMS gateway melaluiiInternet menggunakan standard 

HTTP GET atau HTTPS (untuk komunikasiiyang aman). Telco SMSC akan 

menghantar pesan (SMS) tersebut kepada perusahaaniSMS Gateway (sesuai dengan 

nomor yang telah disewa) dengan menggunakan protokol yang khusus. Dan 

berdasarkan keyword yang telah dituliskan pada SMS, maka sistem SMS Gateway 
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akan menghantar SMS tersebut ke URL yang telahiditentukan. UEA dapat 

menghantar SMS reply kepada pelanggan melaluiiSMS Gateway tersebut. Dan UEA 

dapat menentukan besarnya biaya (charging) yang akan dikenakanikepada pelanggan. 

Biasanya telah ditentukan regulasiibiayanya (microcharging mechanism), contoh Rp 

0 (gratis); Rp 500,- ; Rp 1000,- ; Rp2000,- dst. Suatu perusahaan SMS Gateway 

biasanya support untukipesan yang berupa teks, unicode character, dan juga smart 

messaging (ringtone, picture message, logo operator,dll). 

2.3.2 Keuntungan SMS Gateway 

 SMSiGateway merupakanipintu gerbang bagi penyebaraniinformasi dengan 

menggunakaniSMS. Andaidapat menyebarkan pesan ke puluhan nomor secara 

otomatisidan cepat yangilangsung terhubung denganidatabaseinomor-nomoriponsel 

saja tanpaiharus mengetikiratusan nomor danipesan di ponselianda, karena semua 

nomoriakan diambilisecaraiotomatis dari databaseitersebut. iSelain itu, idengan 

adanya SMSiGateway andaidapat mengustomisasiipesan-pesaniyangiinginidikirim. 

Dengan menggunakan programitambahaniyang dapat dibuatisendiri, pengirim pesan 

dapat lebih fleksibelidalam mengirim berita karenaibiasanya pesan yangiingin dikirim 

berbeda-bedaiuntuk masing-masingipenerimanya. 

2.4 Android SMS Gateway 

Android sms gateway adalah sebuah aplikasi yang menjadiijembataan penghubung 

antara aplikasi laini (missal desktop, iweb, mobile, dll) agar memilikiikemampuan 

untuk mengirimiSMS.  
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Gambari2.3 mekanisme kerja android sms gateway 

Fitur yang terdapat dalamiaplikasi android sms gateway : 

 Bisa mengirim smsisecara single maupun secara broadcast. 

 Bisa di akses olehiteknologiiapapun (PHP, java, Ruby, NodeJS, dll). 

 Admin yang mengaksesimenggunakan system operasiiAndroid. 

 Client tidak perlu terkoneksiilangsung ke aplikasii(melaluiikabel USB), hanya 

cukup menggunakanijaringan. 

2.5 Raspberrry pi 

RaspberryiPi adalah sebuahiSBC (SingleiBoard Computer) iseukuran kartu 

kredit yangidikembangkan oleh yayasan RaspberryiPi diiinggris(UK) dengan 

maksudiuntuk memicuipengajaran ilmuikomputer dasar diisekolah-sekolahi (Putra, 

2012). 

 

Gambari2.4 logo raspberryipi 
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2.5.1 Spesifikasi Raspberry Pi 

Raspberryimemiliki spesifikasi sebagaiiberikut:  

A. USB port 

B. LAN Port 

C. CSI Header 

D. DSI Header 

E. SD Card Slot 

F. GPIO Header  

G. Analog Video Output 

H. Audio Output 

I. LED 

TerdapatiLED yang berfungsi sebagaiiindikator dan menyatakanistatus 

atau kondisiisebuah raspberryiyang dijelaskanipada table dibawahiini. 

 

Tabel 2.1 LED indikator raspberry pi 

J. Pi Brains Pi Brains  

K. Memory Chips 

2.5.2 Macam-macam raspberry pi 

Raspberry Pi sejakidirilis pada tahun 2012itelah memiliki limaimodel, empat diantara 

dapatidigunakan oleh orang umum, namunisatu untuk tujuanipengembangan. Berikut 

adalah ulasanidari model-model Raspiiyang ada: 

2.5.2.1 Raspberry Pi Model A 

Ini adalahiperangkat yang paling dasar, dengan satuibuah USB port dani256MB 

SDRAM. Port padaiboardnya terdiri dari: 
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a. Full size SDicard 

b. HDMIioutput port 

c. Composite videoioutput 

d. 1 USBiport 

e. 26 piniheader GPIO, I2Cidll 

f. 3.5mm audioijack 

g. 1 Cameraiinterface port (CSI-2) 

h. 1 LCD display interfaceiport (DSI) 

i. 1 mircoUSB powericonnector untuk menyalakaniperangkat 

 

Gambar 2.5 raspberry pi model A 

Karena tidak terdapatiethernet atau USB port ekstra pada modeliini, maka model ini 

menggunakanikonsumsi daya yangilebih rendah dariimodel B/B+. 
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2.5.2.2 Raspberry Pi Model A+i 

Dirilis padaiNovember 2014, iini adalah variani'plus'idari model A. i Memilikii40 

GPIO pin, isatu USBiboard, itanpa ethernetidani256MBiSDRAM. iJuga memiliki 

formifactor yangilebih kecil dariimodel yangilain denganipanjang 65mm 

 

Gambar 2.6 Raspberry Pi Model A+ 

2.5.2.3 RaspberryiPi Model B 

Raspberry tipe ini memiliki duaiport USB, daniRAM sebesari512MB 

SDRAM. Sebagaiicatatan, ModeliB dalamirevisi pertamai (Raspberry Pi ModeliB 

Rev. 1) hanya memilikiiRAM sebesari256MB. Portitambahan yangidisertakan 

dariipendahulunya modeliA adalahisatu buah portiethernet danisatu buah portiUSB 

sehingga totalimemilikiidua buah portiUSB. 

 

Gambar 2.7 Raspberry pi model B 
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2.5.2.4 Raspberry Pi ModeliB+ 

Dirilis pada Julii2014, model B+ adalah pembaharuanirevisi dari modeliB. 

Terdapat penambahan jumlahiUSB port menjadii4 dan jumlahipin headeriGPIO 

menjadii40. Sebagaiitambahan, imodel ini memilikiisirkuitipower supplyiyang lebih 

baik yang memungkinkan perangkatiUSB yang memerlukanidayaibesar untuk 

digunakanipada Raspberryidenganimodeihot-plugged. Compositeivideoiconnector 

yang menonjolibesar telahidihilangkan danidigantikan dengan jackiaudio / video 

3.5mm. SDiCard fullisize jugaidigantiidengan versiiyangilebih robust yaituislot 

microSD. 

 

Gambar 2.8 Raspberry pi model B+ 

2.5.2.5 Model ComputeiModul 

Compute Modulidiperuntukan bagi penggunaaniindustri, merupakan versi 

potongan yang hanya menyertakan chipiBCM2835, 512MBiSDRAM dan 4GB 

eMMC flashimemori, dalam form factoriberukuran kecil. Modul ini dihubungkan 

dengan papan dasarimenggunakan konektori200 pin DDR2iSODIMM yang telah 

dimodifikasiidanibukan merupakan perangkat yang kompatibel denganiSODIMM, 

namun hanya menggunakan konektoriyang samaidengan SODIMM. Semua fitur dari 

BCM2835idipaparkan melalui konektoriSODIMM, termasuk dua buahikamera dan 

LCD port, sementara model Aidan B hanya memilikiisatu. 
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Gambar 2.9 Raspberry pi compute modul 

2.5.2.6 RaspberryiPi 3 

RaspberryiPi 3 merupakan generasi ketiga dari keluarga RaspberryiPi. 

Raspberry Pii3 memilikiiRAM 1GB dan grafis BroadcomiVideoCore IV pada 

frekuensi clockiyang lebih tinggiidari sebelumnya yangiberjalan pada 250MHz. 

Raspberry Pii3 menggantikan Raspberry Pii2imodel B pada bulan Februarii2016. 

Kelebihannya dibandingkan dengan RaspberryiPii2 adalah: 

a. A 1.2GHx 64-bitiquad-core ARMv8iCPU 

b. 802.11n WirelessiLAN 

c. Bluetoothi4.1 

d. BluetoothiLow Energyi (BLE) 

Sama seperti Pii2, Raspberry Pii3 juga memiliki 4 USB port, i40 pin GPIO, 

Full HDMIiport, Port Ethernet, Combinedi3.5mm audio jackiandicomposite video, 

Cameraiinterface (CSI), Displayiinterface (DSI), slot kartuiMicro SD (Sistemitekan-

tarik, berbeda dariiyang sebelumnyaiditekan-tekan), dan VideoCoreiIVi3D graphics 

core. 
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Gambar 2.10 Raspberry pi model 3 

GPIO RaspberryiPi 3 

GPIO merupakan sederetipin yang terdiri dari 40 pin dengan berbagaiifungsi. 

Salah satu fitur yang kuat dari RaspberryiPiiadalah deretan GPIOi (tujuan umum 

input / output) pin di sepanjang tepiiatas piniboard. These adalahiantarmuka fisik 

antara Pi dan duniailuar. Pada tingkat yang paling sederhana, iAnda dapat 

menganggap mereka sebagaiiswitch yang Anda dapat mengaktifkan atau 

menonaktifkani (input) atau bahwa Piidapat mengaktifkan atauimenonaktifkan 

(output).  

Dari 40 pin, i26 pin GPIO dan yang lain adalah pinipower atau ground 

(ditambah dua piniID EEPROM yang tidakiharus andaigunakan). Anda dapat 

memprogramipin untuk berinteraksiidengan cara yang menakjubkanidengan dunia 

nyata. Input tidak harus berasalidari saklar fisik, itu bisa menjadiimasukan dari sensor 

atauisinyal dariikomputer lain atauiperangkat, misalnya. output jugaidapat melakukan 

apa saja, dari menyalakan LED untuk mengirim sinyaliatau data ke perangkat lain. 

GPIO Raspberry Pi 3 dapat dilihatipada gambar 
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Gambari2.11 Raspberryipi GPIO pin 

Penjelasan lebih lanjut mengenaiifungsi masing-masing PIN GPIO pada 

RaspberryiPi 3 adalah sebagai berikut: 

 

Gambari2.12 Raspberry pii3 model B GPIO pin 

2.6 LINUX 

Linuxiadalah sebuah system operasi yang berbasis UNIXiyang dapat 

dijalankan di berbagaiimacam perangkai keras, terutama PCiberbasis Intelx86. 

Dikarenakan berbasisiUNIX karena Linux dikembangkanimenurut standariyang 

dimilikiiUNIX dan kemampuan yangihamper sama denganiUNIX.  

 Perkembangan Linux sangat didukungioleh lisensi yang digunakanioleh 

Linuxiyaitu GNU. Secara singkat GNU memungkinkan suatu aplikasiiuntuk secara 
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bebasidigunakan dan disebarluaskan dimanaipengguna/penerima software berhak 

menerimaikode asal dari apikasiitersebut besertaihak yang diizinkan olehipenulis asli. 

Beberapa kemampuan system Linux, yaitu: 

a. MultiUser. 

b. Multitasking. 

c. Dukungan lengkap terhadap jaringan berbasis TCP/IP. 

2.6.1 Ubuntu 

 Ubuntu berasalidari bahasa kuno Afrikaiyang berarti “rasaiperikemanusiaan 

terhadap sesamaimanusia”. Tujuan dariidistribusi LinuxiUbuntu adalah untuk 

membawa semangat yangiterkandung didalam Ubuntuike dalam dunia perangkat 

lunak. Ubuntuiadalah system operasi lengkap berbasisiLinux yang tersediaisecara 

bebas dan mempunyaiidukungan baik yang berasal dariikomunitas maupun tenaga 

ahli professional. ubuntu sendiri dikembangkan olehikomunitas-komunitas 

sukarelawan. 

2.6.2 Ubuntu MATE 

 Ubuntu MATE merupakan Remix system operasi open source yang 

diturunkan Ubuntu. Fitur utama Mate yaitu Fork dariilingkungan desktop GNOME 

klasik sebagaiidefault dan antarmuka grafis tunggal. Ubuntu Mate tidak hanya 

berbasis kernel system operasi Linux Ubuntu, dan dibangun disekitarilingkungan 

desktop Mate, namun juga mennjadi system operasiiyang sangat ringan dan sehat 

untuk Komputer usia lanjut. 

2.7 Node.Js 

Menurutijurnal yang ditulisioleh Iqbal, iHusni daniStudiawani (2012), Node.js 

adalahisistemiiperangkat lunak yangididesain untukipengembangan aplikasiiweb. 

iAplikasi ini ditulis dalam bahasaiJavaScript, imenggunakan basisievent 

daniasynchrounousiI/O. Tidak sepertiikebanyakan bahasaiJavaScript yang dijalankan 

pada webibrowser, Node.js dieksekusiisebagai aplikasiiserver. Aplikasiiini terdiri dari 
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V8iJavaScriptiEngine buataniGoogle dan beberapa modulibawaan yangiterintegrasi. 

Dalamibuku Teixeirai (2013,pV), serveriside javascript sudahiberedar dariibeberapa 

tahunilalu.  

Dalam versiiserbelumnya berfokus pada menerjemahkan dariiplatform seperti 

Ruby, iPhyton, PERL kedalamiJavascript. Denganimenggunakan Node.jsikita dapat 

membuat programmingimodeliyang mudah dengan skalaiserver yangicukup besar 

dengan mudah. iTiga kelebihaniNode.Js. yaitu : 

a) NodeiisiEasy  

b) Nodeiis Lean  

c) Node does note compromise 

2.8 Javascript 

Javascriptidiperkenalkan pertama kali oleh Netscapeipada tahuni1995. Pada 

awalnyaibahasa ini dinamakani “LiveScript” yang berfungsiisebagaiibahasa 

sederhana untukibrowser NetscapeiNavigator2. Pada masaiitu bahasa iniibanyak di 

kritik karena kurangiaman, pengembangannya yang terkesaniburu-buru danitidak ada 

pesanikesalahan yang di tampilkan setiapikita membuat kesalahanipada saat 

penyusunan suatuiprogram. Kemudian sejalanidengan sedangigiatnyaikerjasama 

antara Netscapeidan Suni (pengembang bahasa pemrogramani“Java”) pada masa itu, 

imaka Netscapeimemberikan namai “JavaScript” ikepada bahasa tersebutipada 

tanggali4 desember 1995. Pada saat yang bersamaaniMicrosoft sendiriimencoba untuk 

mengadaptasikaniteknologi iniiyang mereka sebut sebagaii “Jscript” di browser 

Internet Exploreri3.  

Javascriptiadalah bahasa yang berbentuk dari beberapaikumpulan skrip yang 

pada fungsinyaiberjalanipada suatu dokumeniHTML, sepanjang sejarah internet 

bahasaiiniiadalah bahasa skrip pertama untukiweb. Bahasa iniiadalah bahasa 

pemrogramaniuntuk memberikanikemampuan tambahan terhadap bahasaiHTML 

dengan mengijinkanipengeksekusian perintah-perintah di sisiiuser, yang artinyaidi 

sisiibrowser bukan disisiiserveriweb. Javascriptibergantung kepada browser 

(navigator) yang memanggilihalaman webiyang berisiiskrip-skrip dariiJavascript, dan 
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tentu saja terselip didalam dokumeniHTML. iJavascriptijuga tidakimemerlukan 

kompilatoriatauipenterjemah khusus untukimenjalankannya (padaikenyataannya 

kompilator Javascriptisendiri sudah termasuk didalam browseritersebut). Lainihalnya 

dengan bahasaii “Java” (dengan manaiJavaScript selalu diibanding bandingkan) yang 

memerlukanikompilator khusus untuk menterjemahkannya di sisiiuser/klien. 

2.9 Gammu 

GAMMU (GNUiAll Mobile Management Utilities) adalah namaisebuah 

projectiyang ditujukan untukimembangun aplikasi, iscript danidrivers yang dapat 

digunakaniuntukisemua fungsiiyang memungkinkan padaitelepon seluleriatau alat 

sejenisnya. SekarangiGammuitelah menyediakan codebaseiyang stabilidan mapan 

untukiberbagaiimacam modeliteleponiyang tersedia dipasaran dibandingkanidengan 

project sejenis. Gammuimerupakaniproject yang berlisensiiGNU GPLi2isehingga 

menjamin kebebasanimenggunakan tooliiniitanpa perluitakut dengan masalah 

legalitasidan biayaiyang mahal yang harusidikeluarkan. iGammuimendukung 

berbagaiimacam modelitelepon seluler denganiberbagai jenis koneksiidan type 7 

(www.gammu.org). GAMMU bukanlahiaplikasiijadi, tetapi merupakanisebuah 

modul yang bisa digabungkan dengan bahasaipemrograman apa saja, bisaidengan 

PHP atauiASP, Delphi atau VisualiBasic, bahkan tanpa pemrogramanipun, GAMMU 

sudah bisa mengirim danimenerima SMS lewatikomputer, hanya saja tidakiada 

interfacenya, GAMMU juga dapatidiakses lewat database administrationiseperti 

PhpMyAdmin. Ada dua mekanismeikerja dari Gammu yaitu sebagaiiaplikasi dan 

sebagai daemoni (Azkal Fikri, 2010). Gammu sebagaiiaplikasiiakan bekerja ketika 

perintahiGammu dijalankan pada lingkungan shellibeserta perintahnya di sertakan 

sesuai fungsiiyang diiinginkan. Sedangkan sebagaiidaemonigammu di tandai dengan 

di jalankannya perintahiSMSd padaishell. SMSdibukanlahiperintah yang langsung 

terinstal, melainkaniperintah yang dijalankanipada shell atauiMS-DosiPrompt. Pada 

penelitian ini, penulis mengkonfigurasiiGAMMU agar dapat digunakan sebagaiiSMS 

daemon. 
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2.10 XAMPP 

 Menurut Nugrohoi (2013:1), iXAMPP adalahipaket programiweb lengkap 

yang dapat andaipakaiiuntuk belajar pemrogramaniweb, khususnyaiPHP dan 

MySQL. Sedangkan menurutiBuanai (2014:4), XAMPP adalahiperangkat lunak 

openasource yang diunggahisecara gratisidan bisa dijalankanidiisemua operasi 

system. 

Beberapa bagian XAMPP yang biasa digunakan yaitu : 

 

Tabel 2.2 Bagian-bagian XAMPP  

2.11 Ionic Framework 

Pengertian IoniciFramework Ionic adalah sebuah frameworkiuntuk user 

interface berbasis JavaScript daniCSS yang dikembangkan secara openisource. 

Framework ini dikembangkanidengan tujuan mempermudah developer untuk 

membuat useriinterface yang optimal untuk digunakan padaidevice yang memiliki 

input berupa layarisentuh. Dengan Ionic maka developeritidak perlu membuat user 

interfaceiyang sesuai dengan perangkat berbasisilayar sentuh melainkan developer 

tinggalimemakai useriinterface yang telah disediakan. Ionic jugaimenyediakan 

command lineitool yang dapat dipergunakan untuk melakukaniscaffolding aplikasi 

baru dan juga menyediakan konversiisebuah project aplikasi berbasisiweb menjadi 

aplikasiiberbasisimobile dengan menggunakan Cordova. Struktur aplikasiiIonic 
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Framework menganutikonsep MVC (Model-ViewiController), dimana Modeliadalah 

komponen yang khusus terkait dengan manipulasiidatabase SQLite, iView adalah 

komponen yangikhusus menampilkani11 data maupun kontenidalam format HTML 

yang siapidisajikan ke pengguna, dan Controlleriadalah jembatan antaraimanipulasi 

database/konteniModel ke View. 

 

Gambari2.13 Konsep MVC di ionic 

Fitur IoniciFramework antara lain: 

a. Mendukung multiiplatform. 

b. Menggunakaniteknologi HTML5, CSS3 &iJS. 

c. Menyediakan berbagai macamiplugins yang berguna untuk pengembanganiaplikasi. 

d. Performa aplikasi menjadiistabil dan cepat.karena berbasis padaiframework. 

2.12 MySQL 

MySQL adalahisoftware atauiprogram Database Server. iSedangkan SQL 

adalahibahasa pemrogramannya, ibahasaipermintaan (query) idalam databaseiserver 
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termasuk dalamiMySQLiitu sendiri. SQLijuga dipakaiidalam software database 

server lain, iseperti SQLiServer, iOracle, iPostgreSQL danilainnya. [5]. 

Perintah Dasar MySQL Menurut Nugroho (2013:29), adalah sebagaii berikut : 

 

Tabel 2.3 perintah dasar MySql 

2.13 PhpMyAdmin 

PhpMyAdminiadalah tools yang dapat digunakanidengan mudah untuk 

memanajemen databaseiMySQL secaraivisual daniServer MySQl, isehingga kita 

tidak perlu lagiiharus menulis queryiSQLisetiap akan melakukaniperintah operasi 

databasei[6]. i 

PhpMyAdminiadalah tool MySQL Client berlisensiiFreeware. PhpMyAdmin 

harusidijalankan di sisiiserveriweb dan pada komputeriharus tersediaiPHP, karena 

berbasisiweb. 

2.14 Modem GSM Wavecom 

Wavecom adalahisebuah produk pabrikan asal Perancisi (bermarkas dikota 

Issy les Moulineaux, iPerancis) yaituiWavecom SAiyang telah berdiriisejak 1993. 

Bermulaisebagai biro konsultan teknologiidan sistim jaringan nirkabeliGSM. Pada 

1996iWavecom mulaiimembuat desain daripada moduliwirelessiGSMipertamanya 

dan diresmikanipadai1997, bentukimodul GSMipertama berbasisiGSM dan 
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pengkodeanikhusus yang disebut ATiCommand. Sulit mencariireferensiimodule tipe 

apa yang pertama dibuat olehiWavecom SA. Beberapaifungsi kegunaan modemiini di 

masyarakatiadalah antarailain: 

a. SMSiBroadcastiapplication

b. SMSiQuiziapplication

c. SMSiPolling

d. SMSiauto-reply

e. M2Miintegration

f. Aplikasi ServeriPulsa

g. Telemetrii

h. PaymentiPoint Data

i. PPOB

Kelebihan ModemiWavecomiketimbang ModemiGSM/HP antarailain : 

a. Wavecomilebihistabil dibanding Modem GSM/HPi

b. Wavecomitidak gampangipanas dibanding ModemiGSM/HP

c. Pengiriman SMS yang lebih cepat dibanding ModemiGSM/HPi (1000 s/d

1200 SMS/jam) i

d. SupportiATiCommand, bisa cek sisa pulsa, icek point, cekipemakaian

terakhir, dlli

e. Tidakisemua ModemiGSM/HPisupport ATiCommand

f. Tidakimemakai bateraiisehingga lebih praktisidigunakan


