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ABSTRAK 

 

Semakin lama semakin banyak pengguna kendaraan bermotor dan semakin banyak pula wajib pajak 

yang harus membayar pajak atas kendaraan bermotor. Akibatnya, pelayanan kantor Sistem Administrasi 

Manunggaling Satu Atap (SAMSAT) terhadap wajib pajak juga semakin tinggi. 

Hal tersebut membuat pihak SAMSAT membutuhkan aplikasi untuk membantu petugasnya untuk 

memberikan pelayanan terhadap pengurusan admisnistrasi kendaraan bermotor. Salah satu solusi bagi masalah 

tersebut adalah  Sistem Informasi Manajemen berbasis SMS gateway. Sistem tersebut harus disesuaikan dengan 

peraturan – peraturan baru pemerintah.  

Pada proyek akhir ini akan dibangun sebuah aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang selanjutnya 

akan disebut SIM. SIM yang dibangun bisa digunakan untuk pendaftaraan kendaraan baru, pembayaran pajak, 

mutasi dan hal lain yang merupakan layanan SAMSAT. SIM akan terintegrasi dengan SMS Gateway yang 

memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Interface SIM ini akan dibuat dengan sederhana tetapi mudah 

untuk digunakan. 

 

Kata kunci : Sistem Informasi Manajemen, SMS Gateway, gammu, web programming 

 
ABSTRACT  

 

Day by day the motorist always increase and more taxpayer have to pay taxes on the vehicles that they 

have. As a result, The One Stop Administration System service to the taxpayer also become higher. 

In that condition, SAMSAT requires applications to help the officers to provide service to the taxpayer 

to pay their taxes. One solution for this problem is to make Management Information System based on SMS 

Gateway. The system must implement new government rule about the vehicles administration. 

In this final project, the Management Information System wich would than called MIS will built. The 

MIS that built can serve like add new entry data of vehicles, tax payment, change the condition of the vehicles, 

mutations and the other thing that are SAMSAT service. The MIS will integrated with an SMS gateway that make 

the serveice easier to do. It’s interface has simple design buat easy yo use  
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1. Pendahuluan 

Semakin lama semakin banyak pengguna 

kendaraan bermotor dan semakin banyak pula 

wajib pajak yang harus membayar pajak atas 

kendaraan bermotor. Akibatnya, pelayanan 

kantor Sistem Administrasi Manunggaling Satu 

Atap (SAMSAT) terhadap wajib pajak juga 

semakin tinggi. 

Dari permasalahan tersebut terbesitlah 

sebuah ide untuk membantu SAMSAT dalam 

upaya untuk memberikan pelayanan yang 

optimal terhadap masyarakat. Perkembangan 

teknologi informasi telah memberikan satu titik 

celah terhadap penyelesaian masalah tersebut. 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

berbasis SMS gateway merupakan salah satu 

solusi untuk permasalahan ini. Dengan 

mengembangkan SIM yang berbasis SMS 

gateway, maka akan terbentuk suatu layanan 

otomatis yang bisa menjawab kebutuhan 

informasi dari para konsumen dengan format 

tertentu dan informasi tertentu. Disamping itu, 

SIM nya sendiri pun akan dibangun untuk 

memberikan informasi kepada pegawai tentang 

data – data yang diperlukan ketika melayani 

konsumen..  

2. Teori Penunjang 

2.1 Webvservice 

Web Service adalah sekumpulan 

application logic beserta object-object dan 

method-method yang dimilikinya yang terletak 

di suatu server yang terhubung ke internet 
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sehingga dapat diakses menggunakan protocol 

HTTP dan SOAP ( Simple Object Access 

Protocol ). Dalam penggunaannya, web service 

dapat digunakan dari hanya untuk memeriksa 

data user yang login ke sebuah web site ataupun 

untuk digunakan pada transaksi perbankan on-

line yang rumit.  

2.2 Web Programming 

Web programming adalah salah satu solusi 

untuk efektifitas dimana aplikasi tidak perlu 

diinstall satu persatu ke PC. Hanya dibutuhkan 

satu server sebagai penyimpan database dan 

aplikasi. 

PHP adalah bahasa pemrograman script 

yang paling banyak dipakai saat ini. PHP 

banyak dipakai untuk memrogram situs web 

dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan 

digunakan untuk pemakaian lain. 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak 

database (basis data) sistem tebuka yang sangat 

terkenal dikalangan pengembang sistem 

database dunia yang di gunakan untuk berbagai 

aplikasi terutama untuk aplikasi berbasis web. 

MySQL mempunyai fungsi sebagai SQl 

(Structured Query Language) yang di miliki 

sendiri dan telah di perluas. MySQL umumnya 

digunakan bersamaan dengan PHP untuk 

membuat aplikasi yang dinamis dan 

powerful.[1] 

 

2.3 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 (sebagai contoh 9221).[7]  

3. Perancangan Sistem 

4.1. Perencanaan Sistem 

Pada proyek akhir mengenai Sistem 

Informasi Manajemen SAMSAT berbasis SMS 

Gateway desain sistem yang digunakan terlihat  

seperti gambar 3.1 berikut: 

 

 
 

Gambar 3.1 Desain Umum Sistem 

 

Dari desain sistem tersebut, maka terlihat 

bahwa pada aplikasi ini berjalan dengan alur 

sebagai berikut : 

1. Server akan menyimpan data yang 

diperlukan untuk mengakses informasi yang 

diinginkan (aplikasi dan database) dan akan 

online selama 24 jam. 

2. PC dari client (dalam hal ini petugas) 

akan mengakses server untuk mendapatkan 

aplikasi dan informasi. 

3. Masyarakat bisa memberikan request 

tentang biaya perpanjangan STNK dan atau 

pajak kendaraan bermotor dengan mengirim 

format tertentu yang dapat diterima oleh sistem 

melalui handphone. 

 

Perancangan elemen-elemen pembangun 

tersebut akan dijelaskan melalui data flow 

diagram (DFD) seperti gambar 3.2 berikut : 

 
 

Gambar 3.2 DFD Level 0 
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Gambar 3.3 DFD Level 1 

 

 
Gambar 3.4 DFD Level 2 

 

 User akan melakukan inputan 

kedalam system yang nantinya akan diproses 

dan akan dkeluarkan output sesuai yang 

diminta. 

 

3.1 Rancangan Data Base 

Data yang digunakan pada aplikasi ini 

adalah database MySQL. Database telah 

dirancang dan dimodifikasi hingga ERD tampak 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.5 ERD 

. 

 

4. Pembuatan Aplikasi 
 Pembuatan aplikasi dibagi menjadi beberapa 

tahapan, yaitu : 

1. Pembuatan file – file include 

File include yang dimaksudkan disini 

adalah file – file yang berisi action – 

action yang sering digunakan dalam 

sistem. File ini dibuat untuk 

meminimalisir duplikasi code yang ada. 

2. Pembuatan halaman user non admin 

Fokus pertama pemgerjaan sistem ini 

adalah untuk pelayanan seputar 

administrasi kendaraan bermotor dan 

pengimplementasian peraturan – peraturan 

baru yang ada. Jadi yang dibuat pertama 

adalah aplikasi untuk user non admin yang 

bertugas melayani pelayanan tersebut 

3. Pembuatan halaman admin 

Setelah itu dibuat halaman admin untuk 

memanage sistem 

4. Pembuatan web service 

Pembuatan web service dilakukan untuk 

membuat aplikasi bisa berjalan secara 

online 

5. Pembuatan SMS Gateway 

Sms gateway adalah fitur tambahan yang 

kami berikan untuk melengkapi sistem. 

 

5. Pengujian 
Pengujian dilakukan dengan mencoba 

menu satu persatu. Pengujian dilakukan 

dengan meneliti hasil commit dari action yang 

dilakukan. Untuk webservice, pengujian 
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dilakukan dengan cara mengamati database 

yang dicommit dari host lain. Untuk sms 

gateway, pengujian dilakukan dengan cara 

mencoba mengirimkan satu persatu format 

sms yang ditentukan dan mengamati balasan 

yang diterima. 

 

6. Kesimpulan 

 

Dari hasil uji coba dan analisis terhadap 

sistem informasi sistem informasi berbasis 

smas gateway  ini dapat ditarik beberapa 

kesimpulan: 

a. Pada aplikasi yang telah diuji diperoleh 

hasil sesuai yang diharapkan, yaitu 

aplikasi berjalan dengan baik untuk 

proses – proses yang dilakukan. 

b. Report yang dihasilkan sesuai dengan 

harapan yaitu mudah untuk dilakukan 

analisa 
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