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2.1 Konsep Dasar Sistem

Suatu sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau

menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Andri Kristanto, 2003)

Ada pun prosedur adalah suatu urut-urutan operasi tulis-menulis dan biasanya

melibatkan beberapa orang didalam satu atau lebih departemen yang diterapkan untuk

menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi (Andri

Kristanto, 2003)

Sistem juga merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja

sama untuk memproses masukan (input) yang ditujukan kepada sistem tersebut mengolah

masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan (Andri

Kristanto, 2003)

Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem yang

menekankan pada prosedural dan pada komponen atau elemennya, yaitu (Jogiyanto,

1999):

1. Pendekatan sistem pada prosedural.

Mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan

atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

2. Pendekatan sistem yang menekankan pada elemen atau komponen.

Mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen yang

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Komponen-komponen dalam suatu sistem tidak dapat lepas sendiri-sendiri,

karena saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga

dapat mencapai tujuan (goal) dan mencapai sasaran (objectives).



2.1.1 Elemen Sistem

Elemen-elemen yang terdapat dalam sistem meliputi tujuan sistem, batasan

sistem, kontrol sistem, input, process, output dan umpan balik. Hubungan antara elemen-

elemen dalam sistem dapat dilihat pada gambar berikut ini (Andri kristanto, 2003) :
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Gambar 2.1 Elemen-elemen Sistem

1. Tujuan sistem

Tujuan sistem merupakan tujuan dari sistem itu dibuat. Tujuan sistem dapat

berupa tujuan organisasi, kebutuhan organisasi, permasalahan yang ada dalam

suatu organisasi maupun urutan prosedur untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Batasan sistem

Batasan sistem merupakan sesuatu yang membatasi sistem dalam mencapai tujuan

sistem. Batasan sistem dapat berupa peraturan-peraturan yang ada dalam suatu

organisasi, biaya-biaya yang dikeluarkan, orang-orang yang ada dalam organisasi,

fasilitas baik itu prasarana maupun batasan yang lain.

3. Kontrol sistem

Kontrol atau pengawasan sistem merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan

pencapaian tujuan dari sistem tersebut. Kontrol sistem dapat berupa kontrol

terhadap pemasukan data (input), kontrol terhadapa keluaran data (output),

kontrol terhadap pengolahan data, kontrol terhadap umpan balik dan sebagainya.

4. Input (masukan)

Input merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk menerima seluruh

masukan data, dimana masukan tersebut dapat berupa jenis data, frekuensi

pemasukan data dan sebagainya.



5. Process (proses)

Merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk mengolah atau memproses

seluruh masukan data menjadi suatu informasi yang lebih berguna.

6. Output (keluaran)

Merupakan hasil dari input yang telah diproses oleh bagian pengolah dan

merupakan tujuan akhir sistem. Output ini bisa berupa laporan grafik, diagram

batang, dan sebagainya.

7. Umpan balik

Merupakan elemen dalam sistem yang bertugas mengevaluasi bagian dari output

yang dikeluarkan, dimana elemen ini sangat penting demi kemajuan sebuah

sistem. Umpan balik ini dapat berupa perbaikan sistem, pemeliharaan sistem dan

sebagainya.

2.1.2 Klasifikasi Sistem

Dari berbagai sudut pandang, sistem dapat diklasifikasikan menjadi beberapa

bagian yaitu (Andri kristanto, 2003) :

1. Sistem abstrak dan sistem fisik.

Sistem abstrak merupakan sistem yang tidak dapat dilihat secara mata biasa dan

biasanya sistem ini berupa pemikiran atau ide-ide. Contohnya adalah filsafat.

Sistem fisik merupakan sistem yang dapat dilihat secara mata biasa dan biasanya

sering digunakan oleh manusia. Contohnya sistem akuntansi, sistem komputer

dan lain sebagainya.

2. Sistem alamiah dan sistem buatan.

Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi karena pengaruh alam. Contohnya

sistem rotasi bumi, sistem grafitasi dan lain sebagainya. Sistem buatan merupakan

sistem yang dirancang dan dibuat oleh manusia. Contohnya sistem pengolahan

gaji.

3. Sistem tertutup dan sistem terbuka.

Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan dunia luar

sistem dan biasanya tidak terpengaruh oleh kondisi diluar sistem. Sedangkan

sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dengan bagian luar sistem.



2.2 Konsep Dasar Sistem Informasi

Informasi dapat diperoleh dari sistem informasi (information system) atau disebut

juga dengan proses sistem (information processing system) atau Informating generation

system. Sistem informasi adalah suatu sistem diluar organisasi yang mempertemukan

kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat managerial dan

kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan

laporan yang diberikan ( Leitch, Robert A,1983).

Komponen- komponen Sistem Informasi (Burch.John dan Gudnitsky. Gary) :

1. Blok Masukan, Yaitu berupa input mewakili data yang masuk kedalam sistem

informasi. Input disini termasuk metode dan media untuk menangkap data

yang akan dimasukkkan, berupa dokumen dasar.

2. Blok Model, Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model

matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di

data base dengan cara tertentu untuk manghasilkan keluaran yang diinginkan.

3. Blok Keluaran, Produk sistem informasi adalah keluaran yang merupakan

sistem informasi berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua

tingkatan manajemen serta semua npemakai sistem

4. Blok Teknologi, Teknologi merupakan alat / tool-box dalam sistem informasi.

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan

dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim keluran dan membantu

pengendalian dari sistem secara keseluruhan.

5. Blok Basis Data, Merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan,

tersimpan diperangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk

memanipulasinya. Basis data diakses atau simanipulasikan dengan perangkat

lunak paket yang disebut dengan DBMS.

6. Blok Kendali, Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk

meyakinkan bahwa hal-hal yang merusak seperti bencana alam, api, debu,

virus, serta kecurangan dapat ddicegah dan langsung diatasi.



2.3 Basis data (data base)

Secara terminologi Basis Data terdiri dari 2 kata yaitu Basis dan Data. Basis

adalah makas / gudang tempat berkumpul. Sedangkan data adalah representasi fakta

dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, hewan, peristiwa, konsep, keadaan,

dan sebagainya, yang direkam dalam bentuk angka, symbol, text, gambar, bunyi dan

kombinasinya.

Dilihat dari beberapa sudut pandang basis data dapat didefenisikan sbb :

1. Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang di organisasi

sedemikian rupa agar kelak dapat digunakan dan dimanfaatkan kembali

dengan cepat dan mudah.

2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama

sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudansi) yang tidak perlu sehingga

memenuhi berbagai kebutuhan.

3. Kumpulan tabel, arsip, file yang saling berhubungan yang disimpan dalam

media penyimpanan elektronis

ecara lebih lengkap, pemanfaatan basis data dilakukan untuk memenuhi sejumlah

tujuan, antara lain :

1. Kecepatan dan kebutuhan (Speed)

Pemanfaatan basis data memungkinkan untuk dapat menyimpan data ayau

melakukan manipulasi terhadap data dan menampilkan data tersebut dengan

cepat dan mudah.

2. Efisiensi ruang penyimpanan (Space)

Basis data memungkinkan efisiensi atau optimasi penggunaan ruang yang

dilakukan, meneekan jumlah redudansi data, baik dengan menerapkan

sejumlah code atau membuat relasi-relasi file atau kelompok data yang saling

berhubungan

3. Keakuratan (Aqquracy)

Pemanfaatan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan

penerapan aturan atau batasan, yang secara ketat dapat diterapkan dalam

sebuah basis data, sangat berguna untuk menekankan penyimpanan data



4. Ketersediaan (Availability)

Pertumbuhan data sejalan dengan waktu akan membutuhkan ruangan

penyimpanan yang besar, dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer,

data yang berada dilokasi atau cabang dapat juga diakses (menjadi tersedia )

bagi cabang lain

5. Kelengkapan (Completness)

Lengkap atau tidaknya data yang dikelola dalam sebuah basis data bersifat

relatif (disesuaikan dengan kebutuhan user dan waktu) untuk mengakomodasi

kebutuhan dan kelengkapan data yang semakin berkembang, maka dapat

ditambahkan record data dan juga dapat melakukan perubahan struktur dalam

basis data.

6. Keamanan (Security)

Dengan adanya keamanan data, maka administrator dapat menentukan user

yang mempunyai hak akses, dan melakukan operasi yang boleh dilakukan.

7. Kebersamaaan pemakaian (Sharability)

Basis data yang dikelola oleh sistem/aplikasi yang mendukung  lingkungan

multi user akan dapat memenuhi kebutuhan sharability dengan cara menjaga /

menghindari munculnya inkosistensi data (data yang sama diubah secara oleh

banyak pemakai dalam saat yang sama secara bersamaan), atau kondisi

deadlock (banyak user yang saling menunggu untuk menggunakan data)

Data Base Management System (DBMS) adalah sebuah perangkat lunak yang

khusus atau spesifik yang berfungsi sebagai pengelola basis data yang akan menentukan

bagaimana data diorganisasi, disimpan, diubah dan diambil kembali. DBMS juga

menerapkan mekanisme keamanan data, pemakaian data secara bersamaan, keakuratan

dan konsekuensi data, dan sebagainya. Beberapa perangkat lunak yang termasuk DBMS

antara lain dBase III+, dBase IV, Fox Base, Rbase, MS. Access dan Borland-Paradox

(untuk kelas sederhana) atau Borland Interbase, MS. SQL-Server, MySQL, CA-Open

Ingres, Oracle, Informix, dan Sybase (untuk kelas complex atau berat).



2.4 Customer Relationship Management (CRM)

Customer Relationship Management adalah suatu disiplin ilmu untuk

mengidentifikasi, menarik dan mempertahankan pelanggan yang paling bernilai bagi

perusahaan sehingga dapat membantu mengatur dan mengolah serta meningkatkan laba

dengan menerapkan strategi yang berfokus pada pelanggan, CRM berkonsentrasi pada

apa yang pelanggan nilai, bukan pada apa yang perusahaan ingin jual (Tunggal,Amin

Widjaja, 2000).

CRM adalah suatu strategi bisnis untuk memilih dan mengatur hubungan yang

paling berharga dengan pelanggan. CRM membutuhkan suatu filosofi dan kultur bisnis

berbasis pelanggan untuk mendukung pemasaran, penjualan, dan proses pelayanan yang

efektif. Didukung oleh perusahaan yang memiliki kepemimpinan, strategi, dan kebiasaan

yang tepat (Thompson, 2003).

Tujuan utama dari CRM adalah untuk menghasilkan keputusan pelanggan

terhadap perusahaan terhadap perusahaan yang akhirnya dapat meningkatkan loyalitas

pelanggan terhadap perusahaan itu sendiri. Tanpa adanya pelanggan maka dapat

menyebabkan kebangkrutan. Oleh karena itu perusahaan harus mendefenisikan siapa saja

yang menjadi pelanggan dan karakteristiknya. Berikut ini adalah beberapa ungkapan

mengenai kepuasan pelanggan.

Kepuasan pelanggan didefenisikan oleh (Irawan, 2003) adalah apabila seorang

pelanggan merasa mendapatkan value dari pemasok, produsen atau penyedia jasa. Value

ini bisa berasal dari produk, pelayanan, sistem atau sesuatu yang bersifat emosi.

Menurut Oliver yang dikutip oleh (Barnes,2003) kepuasan pelanggan adalah

tanggapan pelanggan atas terpenuhinya kebutuhannya. Hal ini berarti penilaian bahwa

suatu bentuk keistimewaan dari suatu barang atau jasa ataupun barang/jasa itu sendiri,

memberikan tingkat kenyamanan yang terkait dengan pemenuhan suatu kebutuhan,

termasuk pemenuhan kebutuhan dibawah harapan atau pemenuhan kebutuhan melebihi

harapan pelanggan.



2.4.1 Tujuan CRM
CRM digambarkan sebagai suatu strategi penjualan, pemasaran, dan pelayanan

yang terintegrasi, dimana strategi tersebut bergantung kepada kegiatan yang

terkoordinasi. Tujuan dari CRM menurut Kalakota dan Robinson adalah:

1. Memanfaatkan hubungan yang ada untuk menambah pendapatan. Menggabungkan

pandangan yang menyeluruh mengenai pelanggan untuk memaksimalkan

hubungannya dengan perusahaan melalui up-selling dan cross-selling.

2. Menggunakan informasi yang terintegrasi untuk mencapai pelayanan yang sempurna.

3. Memperkenalkan lebih banyak proses dan prosedur penjualan yang berulang.

4. menciptakan nilai baru dan kesetiaan yang tetap.

5. menetapkan suatu strategi solusi yang lebih proaktif.

2.4.2   Manfaat CRM
Manfaat dari CRM menurut Thompson, 2003 adalah sebagai berikut:

1. CRM memungkinkan suatu perusahaan dapat mengidentifikasi dan menargetkan

pelanggan terbaik mereka. Pelanggan yang paling menguntungkan terhadap kegiatan

bisnis perusahaan. Sehingga pelanggan tersebut dapat dipertahankan sebagai

pelanggan jangka panjang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar

lagi.

2. CRM memungkinkan kustomisasi dan personalisasi dari produk maupun jasa

berdasarkan permintaan, kebutuhan, kebiasaan membeli dan siklus dari seorang

pelanggan.

3.  CRM memungkinkan perusahaan untuk melakukan timbal balik terhadap pelanggan

yang melakukan kontak ke perusahaan tanpa melihat jarak.

4.  CRM memungkinkan perusahaan menyediakan pelayanan yang lebih secara konsisten

kepada pelanggan dimana saja.

Semua manfaat diatas memberikan nilai bisnis yang strategis kepada perusahaan

dan nilai pelanggan yang tinggi kepada pelanggannya.



2.4.3   Klasifikasi Aplikasi CRM
Klasifikasi dari Aplikasi CRM menurut (Berson 2000) adalah sebagai beikut:

1. Operational CRM Products

Operational CRM adalah pengelolaan secara otomatisasi dari proses bisnis secara

terintegrasi dan horizontal termasuk customer touch-point dan integrasi front-back

office. Operational CRM berfungsi untuk meningkatkan pelayanan terhadap

pelanggan, pemasaran secara online, kekuatan penjualan secara otomatis, dan

sebagainya.

2. Analytical CRM Products

Analytical CRM adalah analisis data yang diperoleh dari Opertional CRM dengan

memanfaatkan peralatan dan piranti lunak yang tersedia untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih baik tentang perilaku pelanggan atau kelompok pelanggan.

Analytical CRM berfungsi untuk membangun data warehouse, meningkatkan

hubungan dengan pelanggan dan mencari pelanggan baru dengan promosi-promosi.

3. Collaborative CRM Products

Collaborative CRM adalah seperangkat aplikasi dari pelayanan kolaborasi termasuk

e-mail, e-communities, publikasi personel, dan alat lainnya yang sejenis yang

dirancang untuk memfasilitasi interaksi antara para pelanggan dengan perusahaan.

Collaborative CRM berfungsi untuk membangun komunitas secara online,

mengembangkan transaksi business to business, membangun pelayanan secara

personal dan sebagainya.

Faktor keberhasilan yang berkaitan dengan pelanggan yang dapat diukur dan

dikelola (Tunggal,Amin Widjaja, 2000), yaitu :

1. Faktor kinerja pelanggan (Customer Performance Factor) :

a. Nilai pelanggan (Customer Value)

b. Perilaku pelanggan (Customer Behavior)

c. Kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction)

2. Faktor fokus pelanggan (Customer Focus Factors) :

a. Organisasi

b. Komunikasi

c. Informasi



Berikut adalah Model CRM (Tunggal,Amin Widjaja, 2000):

Gambar 2.1 Model CRM

Menurut Kalakota dan Robinson, ada 3 fase didalam CRM :

1. Acquiring New Customers, Mendapatkan pelanggan baru dengan

mempromosikan produk atau jasa

2. Enhancing the Profitability Existing Customers, Mempererat hubungan

dengan pelanggan dengan melakukan pengidentifikasian Customer

3. Retaining Profitable Customers for life, yaitu penyesuaian layanan sehingga

perusahaan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan.

Keuntungan pengimplementasian CRM antara lain :

1. Menjaga pelanggan yang telah ada

2. Menarik pelanggan baru

3. Cross selling yaitu menjual produk lain yang mungkin dibutuhkan pelanggan

berdasarkan pembeliannya

4. Upgrading yaitu menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi

5. Indentifikasi kebiasaan pelanggan untuk menghindari penipuan

Customer focus
Organization communication information

Customer performance
Customer value

Customer behavior
Customer satisfaction

Profit

Accountants



6. Mengurangi resiko operasional karena data pelanggan tersimpan pada satu

sistem

7. Respon yang lebih cepat ke pelanggan

8. Meningkatkan efisiensi karena otomasi proses

9. Mendekatkan kemampuan melihat dan mendapatkan peluang

2.4.1   Piramida Pelanggan (Customer Pyramid)
Piramida pelanggan merupakan alat yang berguna untuk menvisualisasikan,

menganalisis, dan memperbaiki perilaku dan kemampuan pelanggan.

Active
customers

Inactive
customers

Prospect

Suspects

Tre rest of the world

Gambar 2.2 Unsur-unsur Pokok Piramida Pelanggan

Unsur-unsur pokok piramida pelanggan adalah sebagai berikut (Tunggal, 2000):

1. Pelanggan Aktif.

Adalah orang atau perusahaan yang telah melakukan pembelian barang atau jasa dari

perusahaan dalam periode tertentu, katakanlah dalam 12 bulan terakhir

2. Pelanggan yang tidak aktif

Adalah orang-orang atau perusahaan yang telah membeli barang atau jasa pada masa

lalu, akan tetapi tidak dalam periode tertentu. Pelanggan yang tidak aktif merupakan

sumber yang penting untuk pendapatan potensial dan juga merupakan sumber informasi

tentang apa yang perusahaan perlu lakukan untuk mencegah pelanggan aktif menjadi

pelanggan tidak aktif.



3. Prospects

Adalah orang atau perusahaan yang mempunyai suatu hubungan dengan perusahaan

kita akan tetapi sampai sekarang mereka belum membeli barang atau jasa perusahaan.

contoh, prospect adalah orang yang telah menaggapi pengiriman pos kita dan orang

yang meminta brosur kita. Prospect merupakan orang atau jasa perusahaan yang anda

harapkan ditingkatkan menjadi status pelanggan aktif pada waktu dekat.

4. Suspects

Adalah orang atau perusahaan yang kita sanggup layani dengan produk atau jasa kita,

akan tetapi kita sampai sekarang belum mempunyai hubungan dengan mereka.

Biasanya, perusahaan memulai hubungan dengan suspect dan megkualifikasikan

mereka sebagai Prospects, dengan tujuan jangka panjang untuk mengkonversikan

mereka menjadi pelanggan aktif.

5. The rest of the world

Adalah orang atau perusahaan yang memang tidak mempunyai keperluan atau

keinginan untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa perusahaan. Meskipun

perusahaan belum pernah memperoleh keuntungan dari kelompok ini, tapi penting

untuk menvisualisasikan mereka untuk mengetahui berapa banyak waktu pemasaran

dan uang yang dikeluarkan untuk berusaha, berkomunikasi dengan orang-orang dan

perusahaan yang perusahaan kita tidak akan pernah melakukan suatu bisnis apapun

dengan mereka.

2.6 SMS (Short Message Service)
SMS adalah aplikasi yang memungkinkan kita untuk mengirim dan menerima

pesan singkat atau short message ked an dari handphone GSM atau yang biasa disebut

ETSI sebagai Mobile Terminal (MT).

Pada saat kita mengirim pesan SMS dari handphone (mobile orginated), pesan

tersebut tidak langsung dikirimkan ke handphone tujuan, akan tetapi dikirimkan terlebih

dahulu ke SMS Center (SMSC), baru pesan tersebut diteruskan ke handphone tujuaan.

(Firman Arifin, 2003)

SMS merupakan sebuah revolusi dimana layanan yang tidak berbasis suara malah

lebih meladak. Dalam industri komunikasi bergerak yang sesungguhnya berbasis suara,



yang bahkan tidak diperkirakan para pembuatnya, bahkan tidak mengalami perubahan

teknologi berarti dibandingkan pengembangan perangkat komunikasi bergerak. SMS

pada awalnya tidak terhitung sebagai layanan penting dalam jaringan GSM karena SMS

dikembangkan terutama sebagai alat pengirim informasi data konfigurasi dari hanset

GSM dan tidak lebih dari sekedar layanan tambahan dan bagian alat pengirim pesan

singkat dari pengguna ke pengguna lainnya sebenarnya bukan merupakan solusi utama

tapi pada akhirnya SMS menjadi sukses secara tak terduga sebagai layanan messeging

paling populer di dunia. Hal ini tentunya memberikan pendapatan ekstra bagi kiriman

SMS melalui jaringannya. (Teddy Marcus Zakaria dan Josef Widiadhi, 2006)

SMS juaga mulai dikembangkan sebagai perangkat pendaftaran elektronik

(Digital Sign) dan perangkat penjawab umpan balik otomatis (Auto Responder), sebagai

contoh adalah pengisian pulsa melalui SMS, pendaftaran keanggotaan, informasi saldo

bank, informasi nilai mata uang, informasi nilai mahasiswa. SMS bahkan dapat

difungsikan sebagai alat kontrol aktivasi (remote controler activator) kedalam perangkat

tertanam (embeded system), seperti untuk mematikan komputer, menyalakan lampu,

meyalakan sistem keamanan, mengetahui posisi dan lain sebagainya.

Secara singkat, selain sebagai media layanan penyampai pesan singkat, SMS

secara umum telah dikembangkan untuk : (Teddy Marcus Zakaria dan Josef Widiadhi,

2006)

1. Sistem pemilihan (Polling) dan jejak pendapat (voting)

2. Pengiriman banyak serentak (broadcasting)

a. Pengumuman (announcer)

b. Peringatan (warning)

c. Pengingat (reminder)

d. Penerus pesan (forwarder)

3. Alat kontrol aktivasi (remote controlled activator)

4. Penjawab umpan balik otomatis (auto responder)

a. Informasi (Info)

b. Pendaftaran bertingkat (cascading digital sign)

c. Pendaftaran tersusun (smart tag digital sign)



5. Perangkat penguji jaringan tester (hanya ditujukan untuk melakukan uji coba jaringan,

aplikasi ini mempunyai ken\mampuan untuk mengirim banyak pesan kesatu tujuan,

dengan tujuan membebani sistem, untuk melihat kemampuan sistem menghadapi

jumlah beban yang harus diproses. Dan ditujukan hanya untuk pendidikan dan

pengetahuan).

2.6.1 Layanan Aplikasi SMS
Layanan aplikasi SMS pada dasarnya memeliki karekteristik yang berbeda

dengan aplikasi internet dan internet bergerak pada umumnya, yaitu: layar monitor yang

dapat berukuran kecil, keterbatasan jumlah karakteryang dapat dikirimkan, serta

keterbatasan tombol pada handset yang hanya berjumlah 12 untuk pengoperasian

aplikasi.

Tiga karakteristik tersebut selalu menjadi fokus yang mendasari pada

pengembangan aplikasi ini, sehingga informasi yang disediakanpun singkat dan jelas

dengan pengoperasian aplikasi mudah dan sederhana yang meminimalisir pengguanaan

tombol handset. Dengan demikian akan dapat dikenali aplikasi yang cocok untuk

dikembangkan menjadi aplikasi berbasis SMS. (Teddy Marcus Zakaria dan Josef

Widiadhi:2006).ss

2.6.2 KONSEP DASAR SMS Gateway

SMS gateway menghubungkan computer dengan jaringan GSM melalui kartu

data seluler PCMCIA, kabel dihubungkan kebagian port com atau infra merah melalui

hubungan ini data dapat disimpan di dalam mobile terminal yang bisa di reseiew,

mengirimkan pesan baru , dan pesan yang akan datang , untuk di kirimkan langsung ke

PC. Keadaan lainya. syarat kekuatan sinyal radio dan rata-rata erornya bisa juga di baca

di mobile terminal melalui interface ini (winssms,2003)



Cara kerja dari SMS gateway

Operator

Seluler Pelanggan

Data base perusahaan HP terkoneksi ke PC


