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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Implementasi Aplikasi 

Implementasi ini digunakan untuk mengetahui apakah aplikasi yang sudah 

dibuat dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu harus dilakukan pengujian 

terhadap aplikasi yang telah dibuat sehingga aplikasi tersebut dapat dijalankan 

sebagaimana yang diharapkan. Adapun tujuan pembuatan aplikasi ini untuk 

mempermudah wali murid dalam mendapatkan informasi mengenai kegiatan 

akademik siswa dalam waktu yang singkat dan secara up todate. 

 

5.1.1 Implementasi Aplikasi SMS Gateway 

Pada saat Menjalankan Aplikasi Sms Gateway ini. Ada Beberapa hal yang 

harus diperhatikan yaitu pertama kali kita harus menghubungkan antara computer 

dan handphone menggunakan kabel usb, perhatikan gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5.1 Koneksi Handphone dengan komputer 

 

5.1.2 Lingkungan Perangkat Lunak 

Adapun spesifikasi perangkat lunak yang perlu digunakan dalam 

pembuatan aplikasi SMS gateway sehingga dihasilkan aplikasi yang baik adalah 

sebagai berikut : 
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1) Sistem Operasi Microsoft Windows XP Profesional SP3 

2) Aplikasi Java sebagai bahasa pemongraman 

3) NetBeans sebagai IDE 

4) COMM API yaitu class java yang digunakan untuk berhubungan dengan   

5) MYSQL Server sebagai DBMS  

6) MYSQL JDBC 

 

5.2 Cara Pengoperasian Aplikasi SMS Gateway 

Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan setelah semua kebutuhan yang 

diperlukan dipenuhi, langkah selanjutnya adalah mengoperasikan aplikasi. Tahap 

pertama dilakukan adalah pengecekan terhadapa database apakah database sudah 

tersedia atau belum. Tahap selanjutnya Jika sudah muncul sebuah form 

login,admin harus mengisi Username dan Password agar dapat mengoperasikan 

sistem tersebut. Berikut adalah tampilan layar form atau master dari setiap sistem 

yang ada. 

 

5.2.1 Tampilan Layar Menu Utama 

 Tampilan Layar menu utama adalah tampilan awal pada saat aplikasi ini 

dijalankan. Pada menu utama terdapat lima menu yaitu File Sekolah, Master File, 

Master Nilai UN, SMS Server Broadcast dan About. Pada menu file sekolah 

terdapat tiga form yaitu form login, form log out, dan form keluar, pada master 

file terdapat 9 form yaitu form wali murid, form kepala sekolah, form 

administrasi, form nilai perjurusan, disini disetiap form master jurusan terdapat 

form mata pelajaran setiap perjurusan itu sendiri, form pelanggaran, dan form 

ekstrakulikuler. Sedangkan pada master nilai un terdapat 2 ( dua ) form yaitu from 

nilai matematika, dan form nilai bahasa Indonesia, dan masing form sms server 

broadcast dan about terdapat 1 ( satu ) form masing – masing yaitu form sms 

server dan form about itu sendiri. 
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Gambar 5.2 Tampilan Form Menu Utama 

 

5.2.2 Tampilan Layar Form Login Server 

Pada tampilan layar Form login server ini terdapat Pengguna Server dan 

password. Tombol login untuk memproses pengecekan pengguna server dan 

password. Bila pengguna server salah atau password salah dalam pengisian maka 

akan muncul massage box. Tombol Batal untuk membatalkan login. tombol 

keluar untuk keluar dari from login. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada 

Gambar berikut : 

 

Gambar 5.3 Tampilan Form Login 
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5.2.3 Tampilan pilihan Menu File Sekolah  

Pada menu smp terdapat pilihan 3 menu item yaitu login yang akan 

menampilkan form login, log off yang akan menampilkan informasi ingin keluar 

dari sistem aplikasi dan keluar ingin keluar sepenuhnya dari aplikasi.  

 

Gambar 5.4 Tampilan pilihan menu File Sekolah  

 

5.2.4 Tampilan pilihan Menu Master File  

Pada Menu master file terdapat menu form pendaftaran wali murid, form 

kepsek, form admin, form pelanggaran dan menu master nilai ekskul. 

 

Gambar 5.5 Tampilan pilihan menu Master File 
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5.2.5 Tampilan pilihan Menu Master Nilai  

Pada Menu master file terdapat menu form nilai jurusan, dan form nilai 

UN. 

 

Gambar 5.6 Tampilan pilihan menu Master Nilai UN 

 

5.2.6 Tampilan pilihan Menu SMS Server Broadcast 

Pada menu SMS Server Broadcast terdapat pilihan menu SMS SERVER 

yang berfungsi untuk masuk ke form SMS Server.  

 

Gambar 5.7 Tampilan pilihan menu SMS Server Broadcast 
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5.2.7 Tampilan pilihan Menu About 

Pada menu About terdapat pilihan menu about yang bila dipilih akan 

menampilkan form about 

 

Gambar 5.8 Tampilan pilihan menu About 

 

5.2.8 Tampilan pilihan logoff  

     Tampilan menu logoff muncul ketika menu log off dipilih adalah seperti 

berikut ini : 

 

Gambar 5.9 Tampilan menu logoff 

 

5.2.9 Tampilan Form Pendaftaran Wali Murid 

Pada form pendaftaran ini terdapat Nomor Handpone, Nama Wali Murid, 

No.NIS, Alamat. Pada form ini juga terdapat Tombol Tambah, Simpan, Ubah, 

Hapus, Tutup, dan juga terdapat tombol cari yang berfungsi untuk mencari data 

wali murid yang sudah terdaftar. tombol refersh. Berikut tampilan Form 

pendaftaran wali murid dapat dilihat pada Gambar berikut : 
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Gambar 5.10 Tampilan form pendaftaran Wali Murid 

 

5.2.10 Tampilan Form Kepala Sekolah 

Pada Tampilan Form Kepala Sekolah ini terdapat Nomor Handpone, Nama 

Kepala Sekolah. Pada form ini juga terdapat Tombol Tambah, Simpan, Ubah, 

Hapus, Tutup,dan juga terdapat tombol cari yang berfungsi untuk mencari data 

kepala sekolah. tombol refresh untuk memulihkan database yang disimpan. 

berikut tampilan Form Kepsek dapat dilihat pada Gambar berikut : 

 

Gambar 5.11 Tampilan form kepala sekolah 
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5.2.11 Tampilan Form Administrator 

Pada Form Admin terdapat User ID, Password, Nama, Nomor Telepon, 

dan Alamat. Pada form ini juga terdapat tombol tambah, simpan, ubah, hapus, 

tutup. tombol simpan, ubah, hapus. Berikut tampilan form admin dapat dilihat 

pada Gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.12 Tampilan form administrator 

 

5.2.12 Tampilan Form Data Siswa 

Pada Form Admin terdapat No.NIS, Nama Siswa, Alamat. Pada form ini 

juga terdapat tombol tambah, simpan, ubah, hapus, tutup. tombol simpan, ubah, 

hapus. Berikut tampilan form admin dapat dilihat pada Gambar berikut 
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Gambar 5.13 Tampilan Data Siswa 

 

 

5.2.13 Tampilan Form Nilai Jurusan Mata Pelajaran Meteorologi Perikanan 

Pada form nilai Jurusan Mata Pelajaran Meteorologi Perikanan dari Master 

Nilai Jurusan ini terdapat smster, tahun ajaran no.nis, nama mata pelajaran, nilai 

UTS, nilai UAS. Pada form ini juga terdapat tombol tambah, timpan, ubah, hapus, 

tutup, dan juga terdapat tombol cari yang berfungsi untuk mencari data berdasar 

nis. tombol refersh database yang disimpan. berikut tampilan form dapat dilihat 

pada gambar berikut : 
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Gambar 5.14 Tampilan Form Meteorologi Perikanan 

 

5.2.14 Tampilan Form Nilai Jurusan Mata Pelajaran Basic Safety Training 

Sistem 

Pada form nilai jurusan mata pelajaran Basic Safety Training Sistem dari 

Master Nilai Jurusan ini terdapat smster, tahun ajaran, no.nis, nama mata 

pelajaran, nilai UTS, nilai UAS. Pada form ini juga terdapat tombol Tambah, 

simpan, ubah, hapus, tutup, dan juga terdapat tombol cari yang berfungsi untuk 

mencari data berdasar nis. tombol refersh database yang disimpan. berikut 

tampilan form dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 5.15 Tampilan Form Nilai Basic Safety Training Sistem 

 

5.2.15 Tampilan Form Nilai Jurusan Mata Pelajaran Personal Safety dan 

Responbility 

Pada form nilai Jurusan mata pelajaran Personal Safety dan Responbility 

dari Master Nilai Jurusan ini terdapat semester, tahun ajaran, no.nis, nama mata 

pelajaran, nilai UTS, nilai UAS. Pada form ini juga terdapat Tombol Tambah, 

Simpan, Ubah, Hapus, Tutup, dan juga terdapat tombol cari yang berfungsi untuk 

mencari data berdasar nis. tombol refersh database yang disimpan. berikut 

tampilan form dapat dilihat pada Gambar berikut : 
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Gambar 5.16 Tampilan Form Nilai Personal Safety dan Responbility 

 

5.2.16 Tampilan Form Nilai Jurusan Mata Pelajaran Navigasi Kapal 

Pada form nilai jurusan mata pelajaran Navigasi Kapal dari Master Nilai 

Jurusan ini terdapat semester, tahun ajaran, no.nis, nama mata pelajaran, nilai 

UTS, nilai UAS. Pada form ini juga terdapat tombol tambah, simpan, ubah, hapus, 

tutup, dan juga terdapat tombol cari yang berfungsi untuk mencari data berdasar 

nis. tombol refresh database yang disimpan. berikut tampilan form dapat dilihat 

pada Gambar berikut : 
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Gambar 5.17 Tampilan Form Nilai Navigasi Kapal 

 

5.2.17 Tampilan Form Nilai Jurusan Mata Pelajaran Sistem Rangkaian 

Suhu 

Pada form nilai Jurusan mata pelajaran Sistem Rangkaian Suhu dari 

Master Nilai Jurusan ini terdapat smster, tahun ajaran, no.nis, nama mata 

pelajaran, nilai UTS, nilai UAS. Pada form ini juga terdapat tombol tambah, 

simpan, ubah, hapus, tutup, dan juga terdapat tombol cari yang berfungsi untuk 

mencari data berdasar nis. tombol refresh database yang disimpan.berikut 

tampilan form dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 5.18 Tampilan Form Nilai Sistem Rangkaian Suhu 

 

5.2.18 Tampilan Form Nilai Jurusan Mata Pelajaran Metode Permentasi 

Ikan 

Pada form nilai Metode Permentasi Ikan dari Master Nilai Jurusan ini 

terdapat smster, tahun ajaran, no.nis, nama mata pelajaran, nilai UTS, nilai UAS. 

Pada form ini juga terdapat tombol tambah, simpan, ubah, hapus, tutup, dan juga 

terdapat tombol cari yang berfungsi untuk mencari data berdasar nis. tombol 

refersh database yang disimpan.berikut tampilan form dapat dilihat pada gambar 

berikut : 
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Gambar 5.19  Tampilan Form Nilai Metode Permentasi Ikan 

 

5.2.19 Tampilan Form Pelanggaran 

Pada form pelanggaran ini terdapat no.nis, jenis pelanggaran. Pada form 

ini juga terdapat Tombol Tambah, Simpan, Ubah, Hapus, Tutup, dan juga terdapat 

tombol cari yang berfungsi untuk mencari data berdasar nis. tombol refersh 

database yang disimpan. berikut tampilan form pelanggarn dapat dilihat pada 

Gambar berikut : 
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Gambar 5.20 Tampilan form pelanggaran 

 

5.2.20 Tampilan Form Nilai Ekstrakulikuler  

Pada form nilai ekstrakulikuler wajib ini terdapat nis, nama siswa, 

kegiatan, nilai. Pada form ini juga terdapat tombol tambah, simpan, ubah, hapus, 

tutup, dan juga terdapat tombol cari yang berfungsi untuk mencari data berdasar 

nis. tombol refresh database yang disimpan.berikut tampilan form dapat dilihat 

pada Gambar berikut : 
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Gambar 5.21 Tampilan Form Ekstrakulikuler 

 

5.2.21 Tampilan Form Nilai Matematika 

Pada form nilai Matematika ini terdapat dalam Master File UN dan 

atributnya terdapat no.nis, nama siswa, nama mata pelajaran, nilai. Pada form ini 

juga terdapat Tombol tambah, simpan, ubah, hapus, tutup, dan juga terdapat 

tombol cari yang berfungsi untuk mencari data berdasar nis. tombol refresh 

database yang disimpan. berikut tampilan form dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 5.22 Tampilan Form Nilai UN Matematika 

 

5.2.22 Tampilan Form Nilai Bahasa Indonesia 

Pada form nilai Bahasa Indonesia ini terdapat pada Master File UN dan 

atribut yang terdapatnya antara lain no.nis, nama siswa, nama pelajaran, nilai. 

Pada form ini juga terdapat tombol tambah, simpan, ubah, hapus, tutup,dan juga 

terdapat tombol cari yang berfungsi untuk mencari data berdasar nis. tombol 

refresh database yang disimpan.berikut tampilan form dapat dilihat pada gambar 

berikut : 
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Gambar 5.23 Tampilan Form Nilai UN Bahasa Indonesia 

 

5.2.23 Tampilan Layar Form SMS Server 

Pada Form SMS Server ini terdapat Port, Kecepatan Transfer, Tabel sms 

masuk, Tabal sms terkirim, Tabel saran, data broadcast. Tombol Sambung 

Koneksi untuk melakukan koneksi dengan database dan port kemudian program 

akan membaca tabel yang menerima request SMS. Prosesnya tertulis pada daftar. 

Tampilan sms server dapat dilihat pada Gambar berikut : 
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Gambar 5.24 Tampilan Form Sms Server 

 

5.2.24 Tampilan Layar Form SMS Server 

Pada Form SMS Server ini menampilkan daftar inbox hasil dari pesan 

yang dikirim oleh wali murid. Tampilan layar inbox sms server dapat dilihat pada 

Gambar berikut : 

 

Gambar 5.25 Tampilan layar inbox pada Form Sms Server 
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5.2.25 Tampilan Layar Form SMS Server 

Pada Form SMS Server ini menampilkan daftar outbox hasil dari pesan 

yang dibalas oleh server ke wali murid. Tampilan layar outbox sms server dapat 

dilihat pada Gambar berikut : 

 

 

Gambar 5.26 Tampilan layar outbox pada Form Sms Server 

 

5.2.26 Tampilan Layar Form SMS Server 

Pada Form SMS Server ini menampilkan daftar saran hasil dari pesan yang 

dikirim oleh wali murid. Tampilan layar saran sms server dapat dilihat pada 

Gambar berikut : 
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Gambar 5.27 Tampilan Layar Saran Pada Form Sms Server 

 

5.2.27 Tampilan Layar Form SMS Server 

Pada Form SMS Server ini menampilkan broadcast yaitu pesan yang 

dikirim  oleh server ke wali murid. Tampilan layar broadcast sms server dapat 

dilihat pada Gambar berikut : 
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Gambar 5.28 Tampilan Layar Broadcast Pada Form Sms Server 

 

5.2.28 Tampilan Layar Form About 

Pada form about merupakan tentang isi dari aplikasi dari form tersebut.  

 

Gambar 5.29 Tampilan Form About 
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5.3 Tampilan Balasan yang dikirim SERVER pada Handphone Penerima 

Berikut ini adalah tampilan SMS balasan dari server sms gateway SMK 

Negeri 4 Pangkalpinang untuk setiap request  yang dikirimkan. 

 

a. Request HELP  

Request “HELP” untuk mengetahui informasi format SMS yang bisa 

dikirimkan ke server aplikasi SMS Gateway, yang kemudian akan dibalas 

dengan pesan SMS yang berisi informasi format SMS untuk request. Bentuk 

tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 Gambar 5.30 Tampilan Request HELP 

 

b. Request REG 

Request “REG” berfungsi untuk melakukan pendaftaran pada aplikasi 

SMS Gateway. Dengan format pesan REG<spasi>Nama<spasi>No. NIS 

<spasi>Alamat. 

 

Gambar 5.31 Tampilan Request REG 
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c. Request UNREG 

Request UNREG berfungsi untuk keluar dari sistem aplikasi sms gateway. 

Aplikasi membalasnya dengan balasan otomatis berupa ucapan terima kasih 

kepada pengguna pernah masuk ke dalam sistem sms gateway. Bentuk 

tampilannya dapat dilihat pada Gambar berikut ini: 

 

 

Gambar 5.32 Tampilan Request UNREG 

 

d. Request SARAN 

Request “SARAN<spasi>isi” berfungsi untuk memberikan saran kepada 

kepada pihak sekolah. Bentuk tampilannya dapat pada gambar berikut : 

 

 

Gambar 5.33 Tampilan Request SARAN 
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e. Request UPDATE 

Request UPDATE berfungsi untuk mengganti nomor handphone lama 

dengan nomor baru. Format sms nya adalah UPDATE<spasi>NIS. Aplikasi 

membalasnya dengan balasan otomatis berupa konfirmasi bahwa nomor 

handphone pengguna berhasil di ganti. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.34 Tampilan Request UPDATE 

 

f. Request MP 

Request MP berfungsi untuk mengecek nilai Meteorologi Perikanan dari 

Master jurusan Nautika Kapal Penangkapan Ikan. Format smsnya adalah 

MPNKPI<spasi>nis contoh: MPNKPI A01. Aplikasi membalasnya dengan 

balasan berupa nilai UTS dan UAS Meteorologi Perikanan. Bentuk 

tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.35 Tampilan Request MP 
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g. Request BSTS 

Request BSTS berfungsi untuk mengecek nilai nilai Basic Safety Training 

Sistem dari master jurusan Nautika Kapal Penangkapan Ikan. Format smsnya 

adalah BSTSNKPI<spasi>nis contoh: BSTS A01. Aplikasi membalasnya 

dengan balasan berupa nilai UTS dan UAS Basic Safety Training Sistem. 

Bentuk tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.36 Tampilan Request BSTS 

h. Request PS 

Request PS berfungsi untuk mengecek nilai Personal Safety dan 

Responbility dari master jurusan Nautika Kapal Pelayaran. Format smsnya 

adalah PSNKP<spasi>nis contoh: PSNKP A01. Aplikasi membalasnya 

dengan balasan berupa nilai UTS dan UAS Bahasa Indonesia. Bentuk 

tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.37 Tampilan Request PS 
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i. Request NK 

Request NK berfungsi untuk mengecek nilai Navigasi Kapal dari master 

jurusan Nautika Kapal Pelayaran. Format sms nya adalah NKNKP<spasi>nis 

contoh: NKNKP A01. Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa nilai 

UTS dan UAS Navigasi Kapal. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada gambar 

berikut ini: 

 

Gambar 5.38 Tampilan Request NK 

j. Request SRS 

Request SRS berfungsi untuk mengecek nilai Sistem Rangkaian Suhu dari 

master jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Format smsnya adalah 

SRSTHP<spasi>nis contoh: SRSTHP A01. Aplikasi membalasnya dengan 

balasan berupa nilai UTS dan UAS Sistem Rangkaian Suhu. Bentuk 

tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.39 Tampilan Request SRS 
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k. Request MPI 

Request MPI berfungsi untuk mengecek nilai Metode Permentasi Ikan dari 

master jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Format smsnya adalah 

MPITHP<spasi>nis contoh: MPITHP A01. Aplikasi membalasnya dengan 

balasan berupa nilai UTS dan UAS Metode Permentasi Ikan. Bentuk 

tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.40 Tampilan Request MPI 

l. Request MTK 

Request MTK berfungsi untuk mengecek nilai Matematika dari master 

nilai UN. Format sms nya adalah MTKUN<spasi>nis contoh: MTKUN A01. 

Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa nilai UN Matematika. Bentuk 

tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.41 Tampilan Request MTK 

m. Request BHSI 

Request BHSI berfungsi untuk mengecek nilai bahasa Indonesia dari 

master nilai UN. Format smsnya adalah BHSIUN<spasi>nis contoh: BHSIUN 
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A01. Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa nilai UN Bahasa 

Indonesia. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 5.42 Tampilan Request BHSI 

n. Request PLGR 

Request PLG berfungsi untuk mengecek pelanggaran yang pernah 

dilakukan oleh siswa. Format sms nya adalah PLGR<spasi>nis contoh: PLGR 

A01. Aplikasi membalasnya dengan balasan berupa pelanggaran yang pernah 

dilakukan apabila siswa tidak pernah melakukan pelanggaran maka balasan 

dari sistem berupa data tidak ada dimana siswa tersebut tidak pernah 

melakukan pelanggaran. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada gambar 

berikut ini: 

 

      Gambar 5.43 Tampilan Request PLGR 
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o. Request EKS 

Request EKS berfungsi untuk mengecek nilai ekstrakulikuler. Format 

smsnya adalah EKS <spasi>nis contoh: EKS A01. Aplikasi membalasnya 

dengan balasan berupa nilai angka. Bentuk tampilannya dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

 

 

Gambar 5.44 Tampilan Request EKS 

 

Setelah melakukan pengumpulan infomasi untuk analisis yang telah 

dilakukan terhadap permasalahan dari aplikasi sms server di SMK Negeri 4 

Pangkalpinang, maka dapat menarik beberapa kesimpulan dan saran yang 

diperlukan untuk pengembangan Aplikasi Sms Server di SMK Negeri 4 

Pangkalpinang. 

 

5.4 Kesimpulan 

Dari hasil analisa terhadap masalah dan aplikasi yang dikembangkan maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain : 

a. Dengan adanya aplikasi berbasis SMS ini, wali murid dapat 

mengetahui segala kegiatan akademik siswa/siswi nya secara mudah 

b. Dengan adanya aplikasi ini wali murid dapat mengkritik atau 

mengomentari kekurangan dari sekolah melalui sms melalui media 

saran yang terdapat didalam aplikasi. 
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c. Aplikasi ini hanya dapat dijalankan oleh seorang admin. 

d. Aplikasi ini juga sebagai media pembelajaran wali murid untuk 

meningkatkan aktivitas akademik siswa/siswi nya melalui aplikasi 

yang dikirim dari broadcast. 

5.5 Saran 

Berikut ini diuraikan juga saran yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan 

dalam pengembangan sistem selanjutnya, antara lain: 

a. Perangkat lunak atau hardware harus sesuai dengan spesifikasi yang 

diperlukan. 

b. Diperlukan perawatan atau pengecekan terhadap aplikasi sehingga 

aplikasi dapat berjalan dengan baik. 

c. Informasi aplikasi berupa sms hanya dapat digunakan dalam ruang 

lingkup sekolah dan wali murid . 


