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ABSTRAK - Saat ini telepon selular merupakan salah satu alat telekomunikasi yang marak digunakan dan Short 
Message Service (SMS) merupakan salah satu fasilitas komunikasi yang saat ini lebih digemari karena biaya 
yang dikeluarkan sangat murah. Mobilitas manusia yang semakin tinggi dari tahun ke tahun membuat dunia 
transportasi di Indonesia semakin berkembang pesat, khususnya dunia transportasi udara. Kebutuhan akan 
informasi jadwal penerbangan kini pun semankin meningkat, mulai dari surat kabar hingga pertelevisian.  

Karena itu dibuatlah sebuah aplikasi yang dikembangkan dari sistem SMS Gateway dan SMS Broadcast 
sebagai media penyebaran dan penyampaian informasi melalui pesan singkat pada telepon seluler. Yang mana 
proses SMS Broadcast ini akan berhubungan dengan koneksi database pada web server. Selain menggunakan 
web, layanan pengakses informasi juga dibuat pada handpohone dengan menggunakan BREW. BREW adalah 
(Binary Runtime Environment for Wireless) adalah platform yang memungkinkan pengembangan dan 
penggunaan aplikasi media mobile yang sangat luas dari sebuah komunikasi nirkabel berbasis CDMA. 

Dalam proyek akhir ini hasil yang diperoleh dari beberapa pengujian yaitu, keberhasilan proses update 
informasi dan proses pengiriman sms broadcast, keberhasilan untuk mengakses layanan informasi melalui 
handphone. Dalam pengujian juga dilakukan penghitungan waktu eksekusi sms broadcast dengan menggunakan 
5 user dan 4 macam provider. Hasil yang didapatkan pada pengujian yaitu provider D memiliki waktu tercepat 
sekitar 1 menit 31 detik dan provider A memiliki waktu terlama sekitar 3 menit 48.8 detik. Dan dengan rata-rata 
delay kurang dari 1 menit. Dari hasil pengujian diharapkan layanan ini dapat memudahkan user untuk 
mendapatkan informasi. 
. 
Kata kunci: SMS broadcast, BREW, mobile phone, CDMA 
 
A. PENDAHULUAN 

Seiring berkembang teknologi di bidang 
telekomukasi, maka kebutuhan dalam mengakses 
informasi pun akan semakin berkembang, jarak dan 
waktu takkan lagi menjadi kendala yang berarti. 
Dapat diketahui bahwa selama ini masih saja 
penumpang pesawat terbang tidak mengetahui 
update informasi terbaru mengenai jadwal 
penerbangan jika tidak connect menggunakan 
internet.  

Pada tugas akhir ini telah dibuat sistem 
layanan informasi jadwal penerbangan dan sms 
broadcast pada handphone user yang akan 
memberikan informasi pada user setiap kali ada 
update informasi terbaru mengenai jadwal 
penerbangan di bandara Juanda melalui telepon 
seluler, agar dapat membantu pelayanan 
penyampaian informasi kepada masyarakat 
pengguna transportasi khususnya transportasi 
udara, sehingga dapat memberikan solusi nyata 
penyampaian informasi jadwal penerbangan yang 
akurat dan up to date serta efisien. Dan juga dapat 
melayani pemesanan tiket pesawat melalui sms 
tanpa harus datang ke bandara, sehingga dapat 
dilakukan dimanapun dan kapanpun. 

Dalam tugas akhir ini permasalahan yang 
akan dibahas adalah Bagaimana membuat aplikasi 
pengakses informasi penerbangan berbasis BREW. 
Bagaimana membuat sms gateway dengan Gammu 

dan Bagaimana mengintegrasikan sms gateway 
guna menghasilkan sms broadcast 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk 
membuat sebuah aplikasi sistem informasi yang 
digunakan untuk memberikan update informasi 
kepada pengguna jasa pesawat terbang berupa 
sistem layanan informasi jadwal penerbangan dan 
sms broadcast sehingga memudahkan user untuk 
mengakses dan mendapatkan informasi tanpa harus 
membuang banyak waktu dan tenaga. 

Batasan masalah yang harus diselesaikan 
pada tugas akhir ini adalah: 
 Informasi jadwal penerbangan yang akan di 

update hanya di wilayah Indonesia dan hanya 
pada bandar udara Juanda. 

 Dalam pembuatan aplikasi ini, digunakan alat 
bantu dan bahasa pemrograman antara lain: 
a. Database yang akan digunakan adalah 

MySQL 
b. Bahasa pemrograman PHP untuk koneksi 

ke MySQL 
c. SMS gateway menggunakan software 

Gammu 
d. Untuk aplikasi mobile, bahasa yang 

digunakan adalah BREW 
 Handphone yang digunakan handphone 

CDMA 
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B. METODOLOGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Blok Diagram Sistem 
 

Cara kerja dari sistem diatas terdiri dari dua 
sisi, yaitu sisi server dan sisi user. Dari sisi server 
adalah pertama-tama admin melakukan update 
informasi jadwal terbaru pada web server dan 
database lalu kemudian informasi tersebut akan 
diteruskan pada sms gateway untuk membroadcast 
informasi tersebut. Dan user akan menerima 
informasi dalam bentuk sms. 

Dari sisi user adalah ketika server tidak 
mengupdate informasi dan user ingin mengecek 
jadwal maka user dapat mengaksesnya melalui 
web ataupun aplikasi pada handphone CDMA. 
Jika menggunakan web maka user diharuskan 
untuk memiliki account guna login, sedangkan 
pada handphone dapat langsung diakses oleh user 

 
C. PERENCANAAN SISTEM 
 BAHAN DAN ALAT 

Pada bagian ini dilakukan perencanaan 
dari implementasi pembuatan sistem informasi 
penerbangan yang terintegrasi dengan database 
MySQL, web dan BREW yang meliputi: 

 Perencanaan perangkat keras 
 Perencanaan perangkat lunak 

1. PERENCANAAN PERANGKAT KERAS 
Perencanaan perangkat keras yang 

dibutuhkan dalam sistem ini adalah : 
Seperangkat komputer dan handphone akan saling 
terkoneksi,dimana komputer mempunyai tugas 
sebagai server dan client. Komputer server yang 
terkoneksi dengan database dapat memberikan 
informasi kepada handphone client mengenai 
informasi jadwal penerbangan.  

2. PERENCANAAN PERANGKAT LUNAK 
Perencanaan perangkat lunak yang 

dibutuhkan dalam sistem ini, antara lain : 
 Web 

Web digunakan untuk mengecek informasi 
jadwal penerbangan. Dan melakukan update 
informasi 

 Database MySQL 
Database ini digunakan untuk mengakses 

data dari sebuah database relasional SQL yang 
telah dibuat. 

 Software Gammu 
Gammu adalah software untuk menangani 

ponsel di dalam windows maupun linux dalam hal 
sms gateway. 

 BREW 
BREW adalah sebuah mobile application 

yang digunakan untuk membuat berbagai macam 
aplikasi pada handphone tipe CDMA. 
 
D. PENGUJIAN DAN ANALISA 

Pengujian merupakan salah satu langkah 
yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah 
sistem yang telah dibuat sesuai dengan yang 
direncanakan. Kesesuaian sistem dengan 
perencanaan dapat dilihat dari hasil-hasil yang 
dicapai selama pengujian sistem. 

Pengujian bertujuan untuk mengetahui 
kelebihan dan kekurangan dari sistem yang telah 
dibuat. Hasil pengujian tersebut akan dianalisa 
untuk mengetahui penyebab terjadi kekurangan 
dalam sistem. 
 
Analisa untuk Kerja Sistem 
 Keberhasilan Update Informasi Pada Web 

 Pada keberhasilan update informasi ini 
dilihat dari keberhasilan mengkoneksikan jadwal 
yang di update dengan database lalu ditampilkan 
kembali pada web. 

 

 
 

Gambar 2. Tampilan Form Input Jadwal Terbaru 
 

 
 

Gambar 3. Data Update Yang Ditampilkan Di 
Web  

 
Proses update telah berhasil apabila data 

yang diisikan pada form input seperti gambar 2 tadi 

Web server 
+  Database 

SMS 
Gateway 

User 
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berhasil ditampilkan kembali pada web seperti 
gambar 3. 

 
 Keberhasilan Pengaksesan Layanan 

Informasi Pada Brew 
Pengaksesan layanan informasi dikatakan 

berhasil apabila pada handphone CDMA berhasil 
untuk mengakses jadwal penerbangan seperti yang 
ditunjukkan pada gambar dibawah ini. 

 

 
 

Gambar 4. Tampilan Menu Pada Simulator 
 

 
 

Gambar 5. Tampilan Menu Kota Pada Simulator 
 

 
 

Gambar 6. Tampilan Menu Maskapai Pada 
Simulator 

 

 
 

Gambar 7. Tampilan Koneksi Database Pada 
Simulator 

 
Untuk pengaksesan layanan informasi ini 

dibutuhkan koneksi dengan database sehingga 
mulai dari awal hingga akhir proses adalah 
pengkoneksian dengan database melalui sintak 
php. 

 
 Keberhasilan Pengiriman Sms Broadcast 

Pada proses ini dibutuhkan Gammu sebagai 
sms gateway guna pengiriman informasi. Dan 
merujuk dari gambar 3 bahwa nantinya data yang 
telah di update akan berstatus ‘y’ seperti gambar 
dibawah ini. 

 

 
 

Gambar 8. Jadwal Yang Akan di Broadcast 
 

Jadwal tersebut akan dikirimkan pada user 
yang telah menjadi member untuk layanan ini. 
Berikut adalah daftar member pada database 
 

 
 

Gambar 9. Daftar Member 
 

Untuk mengirimkan sms broadcast pada 
user ketikkan http://localhost/broadcast.php pada 
web browser. Dan ketika muncul tulisan “sms has 
been sent” itu berarti sms telah berhasil dikirim 
pada masing-masing user. 
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Gambar 10. Sms Broadcast Berhasil Dikirim 

 
Tabel 1. Hasil Pengamatan Keberhasilan Sms 

Broadcast 

 
Pada tabel diatas dapat telihat bahwa mulai 

dari pengujian pertama dengan hanya 
menggunakan satu user hingga pengujian kelima 
dengan menggunakan lima user, sms broadcast 
berhasil terkirim.  

 
 Pengujian Waktu Eksekusi Sms Broadcast 

Untuk pengujian ini diamati waktu eksekusi 
mulai pada server mengirimkan sms sampai 
dengan diterimanya sms oleh user. Tujuan dari 
pengujian ini adalah untuk mengetahui waktu 
delay penerimaan sms pada tiap-tiap user. 

Pengujian ini menggunakan lima user sesuai 
database seperti gambar 10, dan server akan 
mengirimkannya menggunakan empat macam 
provider yang berbeda agar perbedaan waktunya 
lebih jelas. 

 
Tabel 2. Hasil Pengamatan Waktu Pengiriman Sms 

Broadcast Dengan Provider A 
Pengujian Waktu (s) Total 

(s) User 
1 

User 
2 

User 
3 

User 
4 

User 
5 

1 00:06.8 - - - - 00:06.8 

2 00:12.7 00:22.6 - - - 00:35.3 

3 00:20.4 00:10.0 00:25.3 - - 00:55.7 

4 00:22.0 00:16.0 00:27.9 00:58.6 - 01:24.5 

5 01:05.8 00:11.3 00:20.5 01:04.5 01:06.2 03:48.3 

 
Saat dilakukan pengiriman ke lima user 

dapat terlihat bahwa user 2 yang menerima sms 
terlebih dahulu dengan waktu 11.3 detik dari sms 
tersebut dikirim. Dan user 3 sebagai user terakhir 
yang menerima sms dengan waktu 1 menit 06.2 
detik dari waktu sms dikirimkan. Dari tabel 
tersebut dapat digambarkan pada grafik dibawah 
ini 
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Gambar 11. Grafik Waktu Eksekusi Provider A 

 
Tabel 3. Hasil Pengamatan Waktu Pengiriman Sms 

Broadcast Dengan Provider B 
Penguji

an 
Waktu (s) Total 

(s) User 1 User 2 User 3 User 4 User 5 
1 00:10.8 - - - - 00:10.

8 

2 00:09.1 00:21.9 - - - 00:31.
0 

3 00:21.6 00:13.6 01:04.3 - - 01:39.
5 

4 00:11.1 00:22.9 00:22.3 00:19.5 - 01:15.
9 

5 00:10.2 00:23.9 00:19.1 00:19.4 00:22.0 01:34.
5 

 
Saat dilakukan pengiriman ke lima user 

dapat terlihat bahwa user 3 yang menerima sms 
terlebih dahulu dengan waktu 19.1 detik dari sms 
tersebut dikirim. Dan user 2 sebagai user terakhir 
yang menerima sms dengan waktu 23.9 detik dari 
waktu sms dikirimkan. Dari tabel tersebut dapat 
digambarkan pada grafik dibawah ini 
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Gambar 12. Grafik Waktu Eksekusi Provider B 

 
Tabel 4. Hasil Pengamatan Waktu Pengiriman Sms 

Broadcast Dengan Provider C 
Pengujian Waktu (s) Total 

(s) 
User 

1 
User 

2 
User 

3 
User 

4 
User 

5 
1 00:21.0 - - - - 00:21.0 

2 00:09.9 00:20.7 - - - 00:30.7 

3 00:14.9 00:21.6 00:20.7 - - 00:57.3 

4 00:13.9 00:20.8 00:29.1 00:18.4 - 01:22.1 

5 00:16.8 00:21.4 00:19.2 00:18.2 00:22.3 01:37.8 

 
Saat dilakukan pengiriman ke lima user 

dapat terlihat bahwa user 1 yang menerima sms 
terlebih dahulu dengan waktu 16.8 detik dari sms 
tersebut dikirim. Dan user 5 sebagai user terakhir 
yang menerima sms dengan waktu 22.3 detik dari 

Penguji
an 

User 
Ket 

1 2 3 4 5 
1  - - - - Sukses 

2   - - - Sukses 

3    - - Sukses 

4     - Sukses 

5      Sukses 
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waktu sms dikirimkan. Dari tabel tersebut dapat 
digambarkan pada grafik dibawah ini 
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Gambar 13. Grafik Waktu Eksekusi Provider C 

 
Tabel 5. Hasil Pengamatan Waktu Pengiriman Sms 

Broadcast Dengan Provider D 
Pengujian Waktu (s) Total 

(s) User 
1 

User 
2 

User 
3 

User 
4 

User 
5 

1 00:14.5 - - - - 00:14.5 

2 00:10.5 00:21.0 - - - 00:31.5 

3 00:12.8 00:21.3 00:19.3 - - 00:53.4 

4 00:15.3 00:20.2 00:21.9 00:20.1 - 01:17.5 

5 00:09.9 00:21.6 00:20.5 00:18.7 00:20.4 01:31.0 

 
Saat dilakukan pengiriman ke lima user 

dapat terlihat bahwa user 1 yang menerima sms 
terlebih dahulu dengan waktu 9.9 detik dari sms 
tersebut dikirim. Dan user 2 sebagai user terakhir 
yang menerima sms dengan waktu 21.6 detik dari 
waktu sms dikirimkan. Dari tabel tersebut dapat 
digambarkan pada grafik dibawah ini 
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Gambar 14. Grafik Waktu Eksekusi Provider D 

 
Berdasarkan data pada tabel-tabel diatas 

dapat pula dihitung untuk rata-rata delay pada tiap-
tiap user di masing-masing provider.  

 
Tabel 6. Rata-Rata Delay Pada Tiap User 

Pengujian 
Rata-Rata Delay (s) 

Provider 
A 

Provider 
B 

Provider 
C 

Provider 
D 

1 0 0 0 0 
2 10 13 10.8 10.5 
3 7.5 46.7 3.8 5.3 
4 29 6 5.1 2.2 
5 25.2 6 3.8 4.1 

 

Dari hasil pengamatan diatas terlihat bahwa 
delay rata-rata untuk tiap-tiap user di masing-
masing provider adalah kurang dari 1 menit.  
 
E. KESIMPULAN 

Setelah melakukan pengambilan data, 
pembuatan dan analisa sistem maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Dari hasil pengujian terlihat bahwa sistem 

telah berhasil dengan baik. Hal ini 
ditunjukkan oleh beberapa kondisi, yaitu: 
a) Berhasilnya sistem update dan sms 

broadcast 
b) Berhasilnya pengaksesan layanan 

informasi yang dibuat dengan 
menggunakan BREW 

2. Dari segi waktu eksekusi sms broadcast ke 
lima user dapat disimpulkan bahwa : 
a) Pada provider A memiliki waktu 

penerimaan sms tercepat adalah 11.3 detik 
dan waktu terlama adalah 1 menit 06.2 
detik 

b) Pada provider B memiliki waktu 
penerimaan sms tercepat adalah 10.2 detik 
dan waktu terlama adalah 23.9 detik 

c) Pada provider C memiliki waktu 
penerimaan sms tercepat adalah 16.8 detik 
dan waktu terlama adalah 22.3 detik 

d) Pada provider D memiliki waktu 
penerimaan sms tercepat adalah 9.9 detik 
dan waktu terlama adalah 21.6 detik 

3. Untuk waktu rata-rata delay pada tiap user 
pada masing-masing provider adalah ± 1 
menit 
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