
LAMPIRAN 1
SETTING GAMMU
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1. Dowmload Gammu 1.32.0
Bila anda mendownload file exe maka anda harus menginstal, bila anda mendownload
file zip maka anda harus mengekstrak hasil download ke drive C:\.

C:\Gammu-1.32.0-Windows

Terdapat 4 folder di dalamnya, yaitu :
bin
include
lib
share

untuk menjalankan Gammu yang kita perlukan hanya isi folder bin dimana terdapat
program gammu dan file-file library yang diperlukan.

2. Konfigurasi gammurc
Prohram gammu memerlukan file gammurc yang sudah disediakan didalam folder

C:\Gammu-1.32.0-Windows\share\doc\gammu\examples\config.

Lalu copy file gammurc yang ada didalam folder config tersebut, lalu paste didalam
folder bin.
Buka file gammurc menggunakan text editor. Berikut setingan kofigurasinya :

[gammu]
port =
connection =

Untuk mengetahui nomor port dimana anda colokkan HP atau Modem anda dikomputer,
silahkan masuk ke Device Manager melalui Control Panel.
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Untuk yang diatas port yang saya gunakan adalah COM7

Selanjutnya untuk connection bisa dilihat dari Gammu Phone Database, cari device yang
anda gunakan dan copy jenis connection nya.

Berikut hasil akhir konfigurasi gammurc yang saya gunakan

[gammu]

device = com7:
connection = at
; Do not use model configuration unless you really need it
;model = 6110
;synchronizetime = yes
;logfile = gammulog
;logformat = textall
;use_locking = yes
;gammuloc = locfile
;startinfo = yes
;gammucoding = utf8
;usephonedb = yes
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3. Jalankan Gammu
Buka command prompt lalu pindah ke folder dimana gammu terletak. Untuk pindah
folder anda bisa menggunakan command cd letak folder

Untuk memeastikan  apakah konfigurasi yang dilakukan benar, kita bisa menggunakan

gammu identify

Jika konfigurasi benar dan device terbaca oleh Gammu, maka akan keluar deskripsi dari
Device tersebut seperti contoh gambar diatas, jika gagal maka cek kembali device dan
connection nya.

4. Membuat Database MySQL untuk Gammu

Langkah ini bertujuan untuk menyiapkan database MySQL untuk menampung data-data
SMS yang diperlukan Gammu untuk SMS Gateway. Sebenarnya tidak hanya MySQL yang
bisa digunakan, namun bisa juga SQL Lite atau Posgre SQL.

Caranya adalah buat database dengan nama ‘sms‘ atau yang lain (terserah)
menggunakan phpMyAdmin Anda.

Lalu buatlah tabel-tabel yang diperlukan oleh Gammu. Gammu sudah menyiapkan file
dumpnya untuk create tabel Letak file dumpnya ada di folder ‘C:\Gammu-1.32.0-
Windows\share\doc\gammu\examples\sql\mysql.sql‘. Nah.. silakan gunakan file dump
tersebut untuk membuat tabel-tabelnya menggunakan phpMyAdmin.

Pada Gammu sebenarnya SMS tidak hanya bisa disimpan dalam database, namun juga
bisa sebagai file teks yang disimpan di PC Anda. Namun untuk keperluan SMS gateway
sepertinya lebih enak menggunakan database sebagai storagenya.
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5. Setting Konfigurasi Untuk SMS Daemon

Langkah ini dilakukan setelah setting database untuk Gammu. SMS daemon pada
Gammu digunakan untuk proses pembacaan otomatis SMS yang diterima lalu disimpan
ke database. SMS daemon juga diperlukan untuk keperluan pengiriman SMS.

Untuk melakukan setting SMS daemon, bukalah file ‘SMSDRC‘ yang terletak di direktori
‘C:\Gammu-1.32.0-Windows\bin ‘. Bukalah dengan Notepad atau sejenisnya. Bagian
yang diubah adalah:

port = diisi nomor port sesuai yang ada di file GAMMURC
connection = diisi jenis connection sesuai yang ada di GAMMURC
service = mysql (diisi dengan ‘mysql’ karena kita akan menggunakan mysql sebagai
storage data SMSnya)
user = diisi user database koneksi ke mysql Anda
password = diisi password koneksi ke mysql Anda
pc = diisi nama host mysql (biasanya localhost)
database = smsd (atau sesuai nama database yang tadi kita buat)

6. Membuat Gammu Service

Langkah ini bertujuan untuk membuat service Gammu di Windows. Dengan dibuatnya
service di Windows ini kita bisa lebih mudah menjalankannya tanpa menggunakan
perintah tertentu di command prompt.

Untuk membuat Gammu service di Windows, ketikkan perintah ini di DOS PROMPT
setelah Anda masuk ke folder ‘‘C:\Gammu-1.32.0-Windows\share\doc\gammu\examples
‘.

gammu-smsd -c smsdrc -i

Jika ada konfirmasi bahwa proses pembuatan service sukses, maka Anda akan melihat
service Gammu muncul pada daftar service yang berjalan di Windows. Service ini bisa
dilihat melalui ‘CONTROL PANEL > Administrative Tools > Services’. Nah.. untuk
menjalankan service Gammu ini tinggal klik START pada service Gammu tersebut.

Namun bila proses pembuatan service ini gagal, maka silakan cek kembali konfigurasi
SMSDRC nya atau mungkin nama databasenya salah, atau bisa juga command yang
dituliskan salah.



LAMPIRAN 2
HASIL KELUARAN
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1. Pengiriman Permintaan Informasi

a. Pengiriman format awal
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b. Penrigiman permintaan informasi rute
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c. Pengiriman permintaan informasi trayek
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d. Pengiriman kritik dan saran
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e. Pegiriman dengan format salah



63

2. Balasan Permintaan Informasi

a. Balasan dari sistem untuk informasi awal penggunaan sistem
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b. Balasan dari sistem untuk informasi rute
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c. Balasan dari sistem untuk informasi trayek
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d. Balasan terima kasih untuk pengirim kritik dan saran
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e. Balasan bantuan untuk format salah



LAMPIRAN 3
DAFTAR KENDARAAN DAN TRAYEK

ANGKUTAN UMUM



69



70



LAMPIRAN 4
LEMBAR BERITA ACARA KONSULTASI KP





LAMPIRAN 5
LEMBAR BERITA ACARA KUNJUNGAN KP




