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ABSTRAK 
 

Salah satu mode komunikasi yang handal saat ini adalah pesan pendek short 
messaging system (SMS). Implikasinya, salah satu model komunikasi data yang bisa 
dipakai adalah SMS. Artinya, SMS tersebut harus bisa melakukan transaksi 
dengan database. Untuk itu perlu dibangun sebuah sistem yang disebut sebagai 
SMS Gateway. Pada prinsipnya, SMS Gateway adalah sebuah perangkat lunak yang 
menggunakan bantuan komputer dan memanfaatkan teknologi seluler yang 
diintegrasikan guna mendistribusikan pesan-pesan yang di-generate lewat sistem 
informasi melalui media SMS yang di-handle oleh jaringan seluler 

Tulisan ini menjelaskan proses perancangan dan implementasi aplikasi SMS 
Gateway yang dibuat dengan teknologi SMS sehingga membantu dalam bidang 
pelayanan pengiriman informasi. Untuk membuat sistem Notifikasi layanan 
pengiriman e-mail masuk berbasis sms gateway di digunakan software opensource 
adalah Gammu dan Postfix dengan Konfigurasi MySQL-Server. Aplikasi bantu yang 
digunakan adalah Squirrelmail sebagai interface webmail sehingga pengguna dapat 
membaca e-mail untuk pengiriman E-mail ke Handphone (SMS) menggunakan web 
browser.  

Dengan adanya sistem notifikasi layanan pengiriman e-mail masuk berbasis 
sms gateway. Sistem telah diuji untuk menangani pelayanan pengiriman informasi di 
dalam lingkup antara account E-mail dengan alat bantu handphone. Hasil percobaan 
menunjukan bahwa sistem bekerja dengan baik. 
 
Kata Kunci : SMS gateway, GSM, Gammu, Postfix, MySQL-Server, Squirrelmail,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era informasi saat ini bermacam sarana telekomunikasi berkembang 

dengan sangat pesat dan dengan mudah kita dapatkan baik itu dari telepon kabel, 

telepon seluler hingga satelit berkembang dengan sangat pesatnya sehingga kita 

dengan mudah bisa menikmatinya, perkembangan teknologi telekomunikasi yang 

mengolah memproduksi serta mengirim ataupun menerima segala bentuk pesan 

kominukasi dimana saja dan kapan saja seolah – olah tanpa mengenal batasan ruang 

dan waktu dengan SMS. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat 

berpengaruh langsung terhadap kehidupan umat manusia adalah internet dan telepon 

seluler, internet memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang sangat 

berharga dan sangat murah yang tidak bergantung pada lokasi dimanapun 

menghubungkan jarak yang begitu jauh untuk berkomunikasi, perkembangan 

teknologi selalu mempunyai peranan yang sangat tinggi dan ikut memberikan arah 

perkembangan kepada dunia multimedia, pendidikan, hiburan, dan lain – lain. 

1 
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Teknologi infomasi adalah bagian dari media yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan pada banyak orang. Kemajuan teknologi yang sangat pesat 

mengubah gaya hidup manusia menjadi serba mudah dan praktis. Teknologi telepon 

seluler yang dapat memudahkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain 

dimanapun berada, sala satu fasilitas dari telepon seluler yang banyak dipakai saat ini 

adalah SMS. Hal tersebut dimungkinkan karena berbagi keunggulan dan manfaat 

yang dimilikinya, diantaranya adalah keunggulan dari segi biaya dan kemudahan 

penggunaannya di dalam kehidupan sehari – hari. 

Perkembangan teknologi telekomunikasi memungkinkan orang mengirim 

dan menerima informasi dari segala pejuru dunia. Melalui jaringan internet segala 

informasi dapat diperoleh dengan mudah. Sala - satu teknologi yang paling sering 

digunakan yaitu pengiriman surat elektronik (e-mail) yang memungkinkan  seseorang 

mengirim data dari tempat yang jauh dan memakan waktu yang sangat lama serta 

biaya yang relative murah, tidak seperti pengiriman surat dari pos yang dapat 

memakan waktu sehari – hari dan biaya pengiriman yang mahal. Komunikasi melalui 

SMS (short message servise) banyak digunakan oleh masyarakat karena 

penggunaannya yang sangat sederhana dan relative murah dan mudah sebanding 

dengan sistem komunikasi lainnya. 

Layanan pesan singkat (Short Massagge Service) yang lebih dikenal 

dengan istilah SMS adalah merupakan sebuah layanan yang banyak diterapkan pada 
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sistem komunikasi tanpa kabel. SMS memungkinkan dilakukannya pengiriman pesan 

dalam bentuk alphanumerik antar terminal pelanggan dengan sistem eksternal seperti 

e-mail, paging, voice mail, dan lain – lain.  

E-mail adalah sebutan dari elektronik mail atau surat elektronik. E-mail 

merupakan sarana yang berperan penting dalam berkomunikasi di dunia maya 

(internet). Di internet e-mail adalah merupakan identitas dan alamat pengguna di 

dunia maya (internet). Banyaknya jumlah pengguna dan informasi yang harus selalu 

dikirim memunculkan gagasan untuk membuat layanan berbasis teknologi aplikasi 

bergerak dengan memanfaatkan teknologi SMS gateway dan E-mail gateway. 

Layanan tesebut diharapkan dapat mengirim informasi kepada pengguna (client). 

Pada judul tugas akhir penulis ini adalah membangun sebuah  mail server 

untuk layanan pengiriman e-mail berbasis SMS, dan bagaimana menerapkan sebuah 

sistem notifikasi e-mail masuk berbasis sms gateway yang mana seorang client dapat 

mengetahui pemberitahuan dan informasi sebuah e-mail masuk melalui handphone 

berupa SMS. Sms merupakan layanan messaging yang pada umumnya terdapat pada 

setiap system jaringan wielesess. SMS adalah layanan untuk mengirim dan 

menerimah pesan tertulis (text) yang diterapkan kepada perangkat bergerak (mobile 

device) dan juga media yang digunakan untuk melakukan pemberitahuan terhadap 

sebuah informasi kapada klien. Pesan teks yang dimaksud tersusun dari huruf, angka, 

atau karakter alfanumerik. Pesan teks dikemas dalam satu paket / frame yang 
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berkapasitas maksimal 160 byte yang dapat direpresentasikan berupa 160 karakter 

huruf atau 70 karakter alphabet non-latin seperti alphabet Arab atau Cina. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian – uraian dari latar belakang permasalahan di atas, 

maka perlu adanya pembahasan yang sistematis, permasalahan dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1) Bagaimana seorang klien dapat mengetahui adanya pemberitahuan e-

mail masuk ke handphone berupa SMS ketika ada informasi baru. 

2) Bagaimana membangun sebuah mail server intranet yang nantinya 

digunakan untuk pengiriman sebuah infomasi melalui email to sms dan 

sms to e-mail. 

3) Bagaimana mengkoneksikan aplikasi e-mail to sms  ke dalam web mail 

server menggunakan software opensource Gammu, Postfix, Squirrelmail 

yang digunakan dalam sistem notifikasi E-mail agar dapat diakses oleh 

klien. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan dibangunnya sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan 

bagi seorang klien untuk melakukan aktifitasnya, karena dengan sistem ini dapat 

memberikan suatu pemberitahuan informasi baru melalui pengiriman e-mail to sms 
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yang nantinya akan dikirim melalui handphone. Tentunya dengan ini semua 

fleksibilitas seorang klien jadi lebih muda untuk melakukan aktivitasnya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya sistem notifikasi layanan pengiriman e-mail masuk 

berbasis sms gateway ini seorang klien tidak perlu repot lagi untuk mengecek sebuah 

account e-mail masuk, karena dengan sistem ini sekaligus memudahkan seorang 

klien untuk dapat membaca isi dari informasi e-mail yang telah masuk ke nomor 

handphone klien berupa sms, sehingga semua pekerjaan dan aktifitas lain dapat 

dikendalikan tanpa harus selalu membuka e-mail pada saat melakukan aktifitas. 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam batasan masalah yang dihadapai diperlukan ruang lingkup 

permasalahan terhadap sistem yang akan dibangun, hal ini bertujuan agar 

pembahasan masalah tidak terlalu meluas. Maka ruang lingkup yang akan dibahas 

adalah sebagai berikut : 

1) SMS gateway hanya berfungsi sebagai media pemberitahuan terhadap 

hasil notifikasi layanan pengiriman e-mail masuk berbasis sms melalui HP 

(SMS). 

2) Menggunakan Gammu dengan Postfix sebagai aplikasi opensource yang 

berfungsi untuk mengirim data E-mail ke pengguna handphone (SMS).  
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3) Pada sistem ini basis data berfungsi sebagai media penyimpanan data 

koneksi beserta status dari koneksi tersebut, pencatatan sejarah 

koneksifitas dan status aktif atau tidaknya sebuah koneksi untuk 

pengecekan. 

4) Pada laporan ini tidak membahas tentang installasi Linux Ubuntu beserta 

pengaturan dasar yang dilakukan. 

5) Protokol yang digunakan untuk menggunakan fungsi e-mail pada aplikasi 

ini adalah : 

a. SMTP (Simple Mail Transfer Protokol) 

b. POP3 (Post Office Protokol) 

6) Notifikasi e-mail tidak hanya terhubung dengan internet saja tetapi juga 

terhubung dengan jaringan LAN (Local Area Network) 

7) Software aplikasi yang digunakan menggunakan PHPserver 

8) Perangkat keras yang digunakan untuk melakukan koneksi antara 

handphone siemens dengan type c 55 dan komputer menggunakan kabel 

data BlueTech. 

9) Format yang digunakan proses reply sebagai berikut : 

a. Pada baris pertama : Menjelaskan tentang penulisan alamat e-mail 

yang dituju. 
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b. Baris dua : Mejelaskan tentang subject atau judul dari isi pesan 

(massage) 

c. Baris ke tiga : Menjelaskan tentang isi dari penulisan pesan (massage) 

1.6 Metode penelitian  

Metode yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Study Literatur 

Pada tahap ini dilakukan penelusuran terhadap berbagai macam literatur 

seperti buku, referensi – referensi baik melalui perpustakaan maupun 

internet dan lain sebagainya yang terkait dengan judul penelitian ini dan 

berguna untuk pembelajaran bagi penulis. 

2. Analisa Aplikasi  

Dari hasil  study literature akan dibuat deskripsi umum untuk mengenai 

tenologi e-mail to sms berbasis sms gateway di dalam jaringan lokal 

internet. 

3. Rancang – Bangun Aplikasi  

Pada tahap ini dilakukan pembangunan server dengan melakukan 

konfigurasi dan pengaturan pada paket - paket yang digunakan, sehingga 
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nantinya teknologi e-mail to sms ini bisa digunakan dan 

diimplementasikan dengan baik pada infrastruktur jaringan untuk 

notifikasi layanan pengiriman e-mail masuk berbasis sms gateway ini. 

4. Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi  

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun, 

apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

5. Dokumentasi  

Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari study literatur 

sampai dengan implementasi dari sistem notifikasi layanan pengiriman e-

mail berbasis sms gateway, serta penarikan kesimpulan dan saran. 

1.7 Sistematika Penulisan  

Sistematika pembahasan Tugas akhir yang disusun ini akan dibahas pada 

bab-bab yang akan diuraikan di bawah ini : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Menguraikan tentang latarbelakang permasalahan mencoba 

merumuskan inti permasalahan dan menentukan tujuan untuk 

kegunaan penelitian yang kemudian diikuti dengan pembatasan 

masalah, asumsi metodelogi penelitian serta sistematikan penulisan. 
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BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi semua dasar – dasar teori untuk digunakan selanjutnya 

pada bagian pembahasan. 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Dalam bab ini akan membahas analisa koneksifitas server yang akan 

diimplementasikan melalui SMS gateway yang akan dibangun. 

BAB IV :  IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah dibuat 

sebelumnya. 

BAB V :  HASIL DAN UJI COBA 

Membahas tentang pengujian dan hasil dari perancangan sistem 

notifikasi layanan pengiriman e-mail masuk berbasis sms gateway .  

BAB VI : PENUTUP      

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari 

implementasi dan uji coba sistem notifikasi layanan pengiriman e-

mail masuk berbasis sms gateway.   

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang literatur sebagai teori pendukung pembahasan pada 

Tugas Akhir ini. 
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