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Abstrak - Kebutuhan manusia akan informasi yang dapat diakses dengan cepat dan mudah, mendorong manusia
untuk mengembangkan suatu teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Salah satu hasil dari
pengembangan teknologi tersebut adalah SMS (Short Message Service). Teknologi ini memungkinkan manusia
untuk mendapatkan atau mengirimkan informasi kapan dan dimana pun. TransJakarta adalah sebuah sistem
transportasi bus cepat yang memiliki tujuan memberikan jasa angkutan yang lebih cepat, nyaman, namun
terjangkau bagi warga Jakarta. Dengan memanfaatkan SMS dan Java Mobile Edition (J2ME), aplikasi ini
dikembangkan dengan harapan dapat membantu penumpang Transjakarta untuk mendapatkan informasi yang
akurat dan lebih cepat dalam pencarian rute TransJakarta.
Kata Kunci: SMS gateway, sistem informasi, mobile application
1.

PENDAHULUAN

Perkembangan
teknologi
informasi
dan
komunikasi memang tidak akan pernah mati.
Beraneka ragam teknologi yang hadir untuk ikut
meramaikan dunia teknologi informasi dan
komunikasi saat ini, salah satunya adalah teknologi
SMS (Short Message Service) atau layanan pesan
singkat. Teknologi SMS memungkinkan orang saling
berkirim atau bertukar informasi berupa teks melalui
mobile device misalnya handphone.
Bus TransJakarta memulai operasinya pada awal
tahun 2004 dengan diberikan lajur khusus di jalanjalan yang menjadi bagian dari rutenya. TransJakarta
melayani 10 koridor dengan penumpang rata-rata
250.000 orang per hari.
Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat
khususnya pengguna bus TransJakarta, penulis
merancang layanan informasi berupa aplikasi mobile
untuk mengetahui rute TransJakarta. Aplikasi ini
dikembangkan dengan menggunakan Waterfall
Model dan bahasa pemrograman yang digunakan
adalah Java dengan MySQL untuk database.
2.

PROSES PENGOLAHAN DATA SMS

2.2

AT Command
AT Command digunakan untuk berkomunikasi
dengan terminal (handphone/modem GSM) melalui
gerbang serial pada komputer. Dengan penggunaan
AT, dapat diketahui atau dibaca kondisi dari terminal,
seperti mengirim pesan, membaca pesan, menambah
item pada daftar telepon, mengetahui suatu vendor
dari handphone yang digunakan, mengecek kekuatan
sinyal, mengecek kekuatan battery dan sebagainya.
Tabel 1. AT Command
Daftar
Perintah AT
AT
AT+CMGS
AT+CMGF
AT+CMGD
AT+CNMI

2.1

Cara Kerja SMS
Dalam sistem SMS, mekanisme utama yang
dilakukan dalam sistem adalah melakukan
pengiriman short message dari satu terminal ke
terminal lain. Hal ini dapat dilakukan berkat adanya
sebuah entitas dalam sistem SMS yang bernama
Short Message Service Center (SMSC), disebut juga
Message Center (MC). SMSC merupakan sebuah
perangkat yang melakukan tugas store and forward
traffic short message.

AT+CPMS
AT+CMGL
AT+CMGR
AT+CBC
AT+CSQ
AT+CGSN
AT+GMM

2.3

Gambar 1. Mekanisme Pengiriman SMS
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Fungsi
Test Terminal
Mengirim pesan
Format Pesan
Menghapus pesan
Prosedur indikasi pesan baru yang
diterima
Pemilihan target memori
Membaca pesan masuk, 0: belum
terbaca; 1: terbaca
Membaca pesan menurut lokasi pesan
di memori
Mengetahui status dan level battery
Mengetahui kualitas sinyal
Mengetahui IMEI / serial number
handphone
Mengetahui model handphone

SMS Center (SMSC)
Pada saat mengirim pesan SMS dari handphone
(mobile originated) pesan tersebut tidak langsung
dikirimkan ke handphone tujuan (mobile terminated),
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akan tetapi dikirim terlebih dahulu ke SMS Center
(SMSC), baru kemudian pesan tersebut diteruskan ke
handphone tujuan.
Dengan adanya SMSC ini dapat diketahui status
dari pesan SMS yang dikirim, apakah telah sampai
atau gagal diterima oleh handphone tujuan. Apabila
handphone tujuan dalam keadaan aktif dan dapat
menerima pesan SMS yang dikirim, handphone
tersebut akan mengirimkan kembali pesan konfirmasi
ke SMSC yang menyatakan bahwa pesan telah
diterima. Kemudian SMSC mengirimkan kembali
status tersebut kepada si pengirim. Jika handphone
tujuan dalam keadaan mati, pesan yang dikirimkan
akan disimpan pada SMSC sampai periode validity
terpenuhi.

pasangan-pasangan bilangan heksadesimal yang
disebut dengan pasangan oktet. Jenis PDU SMS yang
akan digunakan adalah: SMS Penerimaan (SMSDeliver) dan SMS Pengiriman (SMS-Submit).

2.4

Arsitektur Java kategori ini digunakan untuk
menjalankan dan mengembangkan aplikasi-aplikasi
Java pada handheld device atau perangkat-perangkat
elektronik beserta pendukungnya, seperti handphone,
pager, palm, PDA, dan pocket PC.
Pada J2ME terdapat dua buah profile yaitu MIDP
dan Foundation Profile. Keterhubungan antara
konfigurasi dan profil yang ada pada J2ME beserta
jenis mesin virtualnya dapat dilihat pada gambar
berikut:

Koneksi ke SMSC
Untuk dapat mengirim dan menerima pesan,
terlebih dahulu harus melakukan koneksi ke SMSC.
Ada beberapa cara untuk melakukan koneksi ke
SMSC antara lain:
a. Menggunakan terminal baik berupa GSM modem
atau handphone.
Cara ini adalah yang paling mudah tetapi
memiliki kekurangan antara lain jumlah pesan
yang dikirim per menit sangat terbatas (sekitar 610 pesan/menit). Untuk mengantisipasi hal ini
biasanya digunakan lebih dari satu terminal.
b. Koneksi langsung ke SMSC
Untuk dapat melakukan koneksi langsung ke
SMSC yang dapat mengirim pesan dalam jumlah
banyak, dapat mencapai sekitar 600 SMS per
menit tergantung dari kapasitas dari SMSC itu
sendiri. Untuk melakukan koneksi ke SMSC
diperlukan protokol penghubung. Protokol yang
umum digunakan adalah UCP, SMPP, CIMD2,
OIS, dan TAP. Masing-masing operator GSM
menyediakan tipe protokol yang berbeda-beda.
c. Menggunakan software bantu
Saat ini banyak vendor telekomunikasi
menawarkan software bantu untuk melakukan
koneksi ke SMSC, dari yang bersifat freeware,
open source sampai dengan komersial. Pemilihan
koneksi ke SMSC biasanya disesuaikan dengan
jumlah pesan SMS yang akan dikirim.
2.5

Protocol Data Unit (PDU)
Dalam proses pengiriman atau penerimaan pesan
pendek (SMS), data yang dikirim maupun diterima
oleh stasiun bergerak menggunakan salah satu dari 2
mode yang ada, yaitu: mode teks, atau mode PDU.
Dalam mode PDU, pesan yang dikirim berupa
informasi dalam bentuk data dengan beberapa bagianbagian informasi. Hal ini akan memberikan
kemudahan jika dalam pengiriman akan dilakukan
kompresi data, atau akan dibentuk sistem penyandian
data dari karakter dalam bentuk untaian bit-bit biner.
PDU tidak hanya berisi pesan teks saja, tetapi
terdapat beberapa meta–informasi lainnya, seperti
nomor pengirim, nomor SMS Center, waktu
pengiriman, dan sebagainya. Semua informasi yang
terdapat dalam PDU, dituliskan dalam bentuk

Gambar 2. Skema Format PDU SMS-Deliver

Gambar 3. Skema Format PDU SMS-Submit

3.

JAVA 2 MICRO EDITION (J2ME)

Gambar 4. Keterhubungan Antar J2ME

Dari gambar di atas, diketahui bahwa J2ME
memiliki dua buah profil yang masing-masing
memiliki konfigurasi yang berbeda pula. Di bawah ini
akan dijelaskan mengenai masing-masing konfigurasi
tersebut:
a. Connected Limited Device Configuration (CLDC)
CLDC adalah perangkat dasar dari J2ME,
spesifikasi dasar yang berupa library dan API
yang diimplementasikan pada J2ME. Pada J2ME
CLDC merupakan spesifikasi minimal dari
package, kelas dan sebagian fungsi dari Java
Virtual Machine yang dikurangi agar dapat
diimplementasikan dengan keterbatasan sumber
daya pada alat-alat yang digunakan. Pada J2ME
CLDC menggunakan virtual machine yang
bernama KVM (Kilobyte Virtual Machine), paket
JVM yang didesain untuk perangkat yang kecil.
Biasanya CLDC digunakan pada handphone,
pager dan PDA.
b. Connected Device Configuration (CDC)
CDC adalah spesifikasi dan konfigurasi J2ME.
CDC merupakan komunitas proses pada Java
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yang memiliki standarisasi. Pada J2ME, CDC
terdiri dari virtual machine yang bernama CVM
(C-Virtual Machine) dimana CVM ini memiliki
seluruh fitur dari virtual machine yang didesain
untuk perangkat yang memerlukan fitur-fitur Java
2 virtual machine dan kumpulan library dasar
untuk dipergunakan pada profil industri. Biasanya
CDC digunakan pada internet TV, car TV dan
Nokia Communicator.
Tabel 2. Perbandingan antara CLDC dengan CDC

CLDC
Mengimplementasikan
sebagian dari J2SE
JVM yang digunakan
KVM
Digunakan pada
perangkat genggam
(pager, handphone, dan
PDA) dengan memori
terbatas (160-512 KB)
Prosesor : 16/32 bit
4.

CDC
Mengimplementasikan
seluruh fitur J2SE
JVM yang digunakan
CVM
Digunakan pada
perangkat genggam
(internet TV, car TV
dan Nokia
Communicator) dengan
memori minimal 2 MB
Prosesor : 32 bit

RDBMS MYSQL

MySQL adalah sebuah open source Relational
Database
Management
System
(RDBMS).
Kehandalan dalam pengolahan basis data didukung
oleh kecepatan untuk mengakses query basis data dan
jumlah fitur yang telah membuatnya sebagai database
yang banyak digunakan saat ini. Untuk mengakses
data dalam relational database harus menggunakan
bahasa standar yang disebut SQL (Structured Query
Language). Hampir semua server database yang ada
saat ini mendukung bahasa SQL untuk melakukan
manajemen data. Secara umum, SQL terdiri dari dua
bahasa, yaitu Data Definition Language (DDL) dan
Data Manipulation Language (DML). Implementasi
DDL dan DML berbeda untuk setiap sistem
manajemen database, namun secara umum
implementasi tiap bahasa ini memiliki bentuk standar
yang ditetapkan oleh ANSI. Data Definition
Language
digunakan
untuk
mendefinisikan,
mengubah, dan menghapus database dan objek yang
diperlukan dalam database, seperti tabel. Beberapa
perintah SQL yang termasuk dalam DDL adalah:
Create, Alter, dan Drop. Data Manipulation
Language digunakan untuk memanipulasi data yang
ada dalam sebuah tabel. Perintah yang khas adalah:
Select, Insert, Update, and Delete.
5. METODE KERJA APLIKASI
Aplikasi mobile di-install pada handphone client
yang dalam hal ini adalah pengguna bus TransJakarta,
ditujukan untuk mempermudah proses pengiriman
SMS ke server.
Tahapan-tahapan proses yang dilakukan pada
aplikasi ketika seorang client melakukan pengiriman
SMS:
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a. Client mengirim pesan dengan format tertentu
yang telah ditentukan dan diterima oleh SMSC
(SMS Centre).
b. Pesan yang telah masuk pada SMSC akan dikirim
ke komputer server melalui handphone sebagai
terminal dan akan disimpan di dalam database.
c. Pesan akan diolah oleh aplikasi yang kemudian
menghasilkan pesan balasan untuk dikirim
kembali kepada SMSC melalui handphone
sebagai terminal.
d. Pesan yang telah masuk pada SMSC melalui
handphone server akan diteruskan kembali
kepada handphone client yang dituju.
Sedangkan untuk tahapan-tahapan proses yang
terjadi pada komputer server dalam mengolah SMS
yang masuk adalah sebagai berikut:
a. Agar dapat berkomunikasi dengan handphone /
modem GSM maka perlu dilakukan koneksi.
Dalam hal ini komputer akan melakukan
komunikasi melalui CDM serial port untuk
mengetahui apakah handphone / modem GSM
tersebut sudah siap digunakan untuk proses
penerimaan/pengiriman SMS.
b. Jika ada SMS yang masuk, maka server akan
memeriksa apakah format pesan yang diterima
benar atau salah. Jika salah, maka server akan
mengirimkan pesan balasan kepada client.
c. Jika format pesan yang diterima benar, maka
server akan melakukan pemotongan-pemotongan
terhadap pesan yang diterima untuk proses
berikutnya.
Kemudian dalam penggunaan aplikasi ini,
terdapat beberapa ketentuan yaitu:
a. Semua proses akan berjalan jika server sudah
terkoneksi dengan handphone/modem GSM.
b. Semua fasilitas yang terdapat pada aplikasi ini
dapat di-request oleh penumpang yang sudah
terdaftar (member).
c. Semua SMS yang dianggap valid adalah SMS
yang memiliki format yang benar sesuai dengan
yang ditentukan dan dikirimkan oleh pengirim
yang berhak saja.

Tabel 3. Format SMS

Format SMS
INFO
CARIJALUR
<spasi>kd_halte#
kd_halte
RUTEREGULER
<spasi>kd_koridor
RUTELANGSUNG
<spasi>kd_rutelang

Keterangan
Untuk mengetahui format
SMS yang tersedia.
Untuk melakukan
pencarian jalur.
Untuk request informasi
rute reguler.
Untuk request informasi
rute langsung.
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HALTEAMARI
<spasi>kd_koridor
LOKASISPBBG
<spasi>kd_koridor
BUS<spasi>
kd_koridor
PENGADUAN
<spasi>isi
6.

Untuk request halte yang
buka hingga malam hari.
Untuk request informasi
lokasi SPBBG.
Untuk request informasi
bus.
Untuk memberikan
pengaduan.

ALGORITMA SMS SERVER

6.1

Algoritma Terima SMS
Algoritma di bawah ini akan menggambarkan
proses pada saat ada SMS yang masuk ke server.
1. Input Respon
2. If Respon = Pesan Masuk
Then
3.
Ubah pesan dari format PDU
ke format teks
4.
If nomor handphone
pengirim diakhiri dengan
“F” Then
5.
Buang karakter “F”
6.
End If
7.
Hapus Pesan SMS dari SIM
Card
8.
Simpan Pesan SMS yang
diterima beserta nomor
handphone pengirim
9. End If
6.2

Algoritma Proses PDU Terima SMS Masuk
Ketika SMS masuk, data yang diterima masih terencode dengan format PDU yang terdiri atas bagianbagian yang telah diatur dan ditetapkan oleh ETSI.
Selanjutnya format PDU 8 bit tersebut akan
dikonversi menjadi 7 bit. Berikut ini adalah
algoritmanya.
1.
2.
3.
4.

Input pesan yang masuk
Ambil nilai informasi SMSC
Buang nilai PDU type
Ambil panjang nomor handphone
pengirim
5. Buang type dari nomor
handphone pengirim

6.3

Algoritma Proses Konversi 8 Bit Ke 7 Bit
Setelah SMS dibaca program, maka didapat string
dalam format PDU. Format PDU ini berukuran 8-bit
dan dalam bentuk terenkripsi. Untuk mengetahui isi
SMS, maka string yang berformat PDU 8-bit harus
di-decode ke dalam bentuk 7-bit. Algoritmanya dapat
dilihat di bawah ini.
1. Input panjang pesan masuk,
pesan
2. Ulang pemisahan karakter
sampai sama dengan panjang
pesan
3.
Ambil pesan 7 digit
4.
Ubah ke karakter ASCII
5.
Ambil sisa digit ke-8
6.
Ulang hingga berjumlah 7
digit
7.
Tambahkan dengan digit
selanjutnya
8.
Akhir Ulang
9. Akhir Ulang
6.4

Algoritma Proses Kirim SMS
Algoritma yang digunakan pada saat pengolahan
SMS keluar yang dilakukan oleh SMS Server.
Berikut ini adalah algoritmanya.
1. Input nomor handphone, pesan
2. Ubah nomor handphone, pesan
dari format teks ke format
PDU
3. Jalankan AT Command untuk
kirim SMS
6.5

Algoritma Proses PDU Kirim SMS
Ketika suatu pesan SMS akan dikirim, pesan yang
akan dikirim beserta nomor handphone tujuan akan
di-encode dengan format PDU. Berikut ini adalah
algoritmanya.
1. Input nomor handphone, pesan
2. Buat format PDU
3. Tambahkan Nilai PDU Type=11
ke format PDU
4. Tambahkan Nilai MR=00 ke
format PDU
5. Hitung panjang nomor
handphone

6. Balik karakter nomor
handphone pengirim
7. Buang nilai PID, DCS, dan
SCTS
8. Ambil panjang pesan SMS
9. Buang nilai UDL
10. Ambil isi Pesan PDU
11. Ubah pesan dari 8 bit ke 7
bit
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6. Ubah nilai panjang nomor
handphone ke format
hexadesimal
7. Tambahkan nilai type nomor
handphone ke format PDU
8. Tambahkan nilai panjang nomor
handphone ke format PDU
9. If panjang nomor handphone
ganjil Then
10.
Balik karakter nomor
handphone
11.
Tambahkan karakter “F”
ke nomor handphone
12.
Tambahkan nilai nomor
handphone ke format PDU
13.Else
14.
Balik karakter ke nomor
handphone
15.
Tambahkan nilai no
handphone ke format PDU
16.End If
17.Tambahkan nilai PID=00 ke
format PDU
18.Tambahkan nilai DCS=00 ke
format PDU
19.Tambahkan nilai VP=AA ke
format PDU
20.Hitung panjang pesan
21.Ubah panjang pesan ke format
heksadesimal
22.Tambahkan nilai panjang pesan
ke format PDU
23.Ubah nilai isi pesan ke
format heksadesimal
24.Tambahkan nilai isi pesan ke
format PDU
25.Ubah pesan dari 7 bit ke 8
bit

6.6

Algoritma Proses Konversi 7 Bit Ke 8 Bit
Untuk PDU pengirim pesan SMS, proses yang
terjadi adalah mengubah dari format teks menjadi
format heksadesimal. Proses PDU pengirim adalah
kebalikan dari proses PDU penerima, ini sering
disebut dengan proses decodec. Proses ini mengubah
7 bit menjadi 8 bit. Berikut adalah algoritmanya.
1. Input panjang pesan
2. Ulang penggabungan karakter
pesan sampai sama dengan
panjang pesan
3.
Ambil pesan 7 bit
4.
Ubah pesan ke karakter
heksadesimal
5.
Ambil sisa digit ke 8
6.
Ulang hingga berjumlah 7
digit
7.
Tambahkan dengan digit
selanjutnya
8.
Akhiri Ulang
7.9. TAMPILAN
LAYAR APLIKASI
Akhiri Ulang
7.1

Form SMS Server
Pada Form SMS Server ini dapat diatur
konfigurasi proses koneksi, dapat dipantau proses
terima dan kirim SMS.

Gambar 5. Tampilan Form SMS Server

7.2

Menu Utama Aplikasi Client
Ini adalah tampilan menu utama pada sisi client,
dimana aplikasi ini diinstal pada handphone
pengguna.
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Gambar 8. Tampilan Pencarian Rute Reguler

Rute langsung adalah rute dimana bus
TransJakarta tidak melewati halte-halte yang lain
kecuali halte awal dan halte akhirnya. Jika pengguna
mengirimkan pesan dengan memasukkan kode rute
langsung, server akan memberikan balasan berupa
data halte awal, halte akhir, beserta jam
beroperasinya.

Gambar 6. Menu Utama Aplikasi Client

7.3

Tampilan Request
Berikut ini diberikan contoh tampilan request dari
pengguna yang diakses melalui menu utama aplikasi
client.

Gambar 9. Tampilan Pencarian Rute Langsung

8.

Gambar 7. Tampilan Pencarian Rute

Pada pencarian rute, pengguna dapat memilih
halte awal dan halte akhir untuk dikirim ke server.
Balasan dari server adalah ditampilkannya nama
seluruh halte yang akan dilewati serta total jarak yang
ditempuh dari halte awal sampai dengan halte akhir.
Jika ingin mengetahui halte-halte yang terdapat
pada sebuah koridor, pengguna dapat mengirim pesan
dengan memasukkan koridor yang diinginkan, seperti
terlihat pada di bawah ini.

PENUTUP

Aplikasi ini memiliki SMS Server yang dapat
menerima pesan dan otomatis membalasnya sesuai
dengan apa yang di-request oleh client, sehingga
memberikan informasi kepada client dengan waktu
yang relatif cepat.
Aplikasi yang diinstal pada handphone akan
memudahkan client dalam mengoperasikannya
karena memiliki user interface yang user friendly.
Kelancaran proses terkirim dan diterimanya suatu
SMS dari/ke server akan sangat bergantung pada
layanan/jaringan operator yang digunakan.
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