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STMIK Tasikmalaya 

Aplikasi mobile dengan memanfaatkan layanan SMS (Short Message Service) 

merupakan sebuah teknologi layanan untuk menyampaikan pesan dengan sing-

kat. Kegemaran pengguna ponsel dalam ber-SMS yang lebih murah, praktis dan 

terdapat pada semua jenis serta tipe ponsel, membuat fitur yang satu ini ban-

yak dipakai dalam sektor bisnis.  

PO DOA IBU Tasikmalaya adalah salah satu perusahaan otobis di Tasikmalaya 

yang memiliki pelanggan cukup banyak. Pengembangan sistem informasi pela-

yanan tarif rute bus dan jadwal pemberangkatan ini dibuat untuk memudahkan 

pelanggan dalam akses informasi tarif, rute dan jadwal pemberangkatan bus. 

Aplikasi ini menggunakan metodologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

yang memiliki empat tahap yaitu analisis, perancangan, kode dan pengujian. 

Bahasa pemograman yang dipakai adalah PHP, Database  menggunakan 

MySQL dan Engine SMS Gateway menggunakan Gammu. 

Sistem informasi pelayanan tarif rute bus dan jadwal pemberangkatan ini akan 

mereply setiap SMS yang dikirimkan oleh pelanggan/konsumen sesuai dengan 

format SMS yang telah ditentukan. Sistem juga akan menampung SMS saran 

atau kritik serta melaporkanya kepada direktur dalam  jangka waktu tertentu. 

Manfaat dari perancangan sistem ini adalah untuk membantu pelanggan PO 

DOA IBU Tasikmalaya dalam memperoleh informasi tarif, rute dan jadwal pem-

berangkatan bus serta mengirimkan saran dan kriktik dimana pun pelanggan 

berada selama di dalam area operator ponsel itu sendiri. Mamfaat lainya adalah 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari PO DOA IBU kepada pelanggannya. 

Keywords : Mobile, SMS (Short Message Service), Engine SMS Gateway, Sistem 

Informasi.  

 

PENDAHULUAN 

 

Pada saat ini perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi telah 

berkembang dengan sangat pesat, hal ini 

memungk inkan pengguna dapat 

memperoleh informasi yang cepat, akurat 

dan efisien. Salah satu bidang teknologi 

yang berkembang sangat pesat tersebut 

diantaranya adalah teknologi komunikasi 

yang meliputi perangkat keras seperti 

komputer, handphone serta alat–alat 

komunikasi elektronik lainnya, yang banyak 

di gemari oleh pengguna, di karenakan 

dapat memenuhi kebutuhan akan informasi 

yang nyaman dan efisien.  

Salah satu tolak ukur dari perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi 

tersebut, adalah ditemukannya layanan 

seperti pesan data pendek atau Short 

bidang 
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Message Service (SMS) pada sistem GSM. 

Sebagaimana diketahui penggunaan 

layanan SMS saat ini sangat tinggi 

dikarenakan penggunaan handphone dalam 

ber-SMS lebih murah, praktis dan terdapat 

pada semua jenis dan tipe ponsel, membuat 

fitur layanan ini masih tetap di gunakan dan 

bertahan sampai saat ini. Informasi tarif, 

rute bus, dan jadwal pemberangkatan bus 

merupakan salah satu permasalahan yang 

terdapat dalam pelayanan bus PO. DOA IBU 

di kota Tasikmalaya. Dikarenakan 

pelanggan mengalami kesulitan untuk 

mendapatkan informasi seputar tarif, rute 

bus dan jadwal pemberangkatan selama ini. 

Untuk mendapatkan informasi tersebut 

pelanggan datang langsung ke terminal, ke 

kantor pusat pelayanan pelanggan 

(Customer Service) di PO. DOA IBU atau via 

telepon. 

Sehubungan dengan latar belakang di atas 

Penulis termotivasi untuk mengangkat 

permasalahan diatas dan mencoba 

memanfaatkan perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi selama ini, 

sehingga bisa meningkatkan pelayanan 

yang lebih baik terhadap para pelanggan 

bus PO. DOA IBU. Berdasarkan hal tersebut 

telah memberikan ide atau masukan bagi 

Penulis untuk mengambil judul “Sistem 

Informasi Pelayanan Tarif Rute Bus dan 

Jadwal Pemberangkatan Berbasis SMS Auto 

Responder di PO. DOA IBU”. 

 

PEMBAHASAN 

Dalam perancangan program aplikasi ini 

Penulis mendeskripsikan bagaimana cara 

kerja/alur dari Sistem Informasi Pelayanan 

Tarif Rute Bus dan Jadwal Pemberangkatan 

Berbasis SMS Auto Responder di PO. DOA 

IBU dimana calon penumpang bisa 

mendapatkan informasi seputar tarif, rute 

dan pemberangkatan bus hanya dengan 

mengunakan fasilitas SMS yang terdapat 

pada Handphone dengan format/keyword 

yang telah di tentukan dan dikirm ke 

number yang telah di tentukan pula oleh PO. 

DOA IBU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Flowchart Sistem Informasi Pela-

yanan Tarif 

 

Dari bagan alir (flowchart)  di atas didapat-

kan penjelasan sebagai berikut : 

a.  Konsumen mengirimkan sms untuk 

mendapatkan informasi seputar tarif, 

rute dan pemberangkatan bus PO. DOA 

IBU dengan format tertentu yang telah 

ditentukan oleh PO. DOA IBU 

b.  Format sms yang dikirim oleh konsumen 

di terima dan  di olah oleh sistemSMS 

gateway  

c.  Pengecekan format SMS di cek secara 
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otomatis oleh sistem. Jika format SMS 

yang dikirim oleh konsumen tidak sesuai 

dengan format SMS yang ditentukan, 

maka sistem akan mengirim secara 

otomatis kepada konsumen bahwa for-

mat SMS yang dikirimkan tidak sesuai 

dengan format yang di tentukan. 

d. Jika format SMS yang dikirimkan oleh 

konsumen benar maka, sistem akan 

mengirimkan informasi kepada kon-

sumen sesuai dengan format SMS yang 

dikirimkan.  
 

Use Case Diagram 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai 

sistem yang digunakan dan data model dari 

sistem dimodelkan dengan diagram use 

case. Dengan diagram usecase ini dapat 

diketahui proses yang terjadi pada aktivitas 

sistem informasi pelayanan tarif rute bus 

dan jadwal pemberangkatan di PO. DOA IBU, 

dengan diagram ini juga dapat diketahui 

fungsi yang digunakan oleh sistem yang 

digunakan. 

Gambar 2 Use Case Sistem Informasi 

Pelayanan Tarif 

 

 

Use case dapat digambarkan sebagai suatu 

cara tertentu untuk menggunakan sistem 

dari sudut pandang pengguna (actor). Da-

lam kasus sistem informasi pelayanan bus 

ini ada beberapa use case yaitu : 

a. Mendata Tarif 

Merupakan use case yang menggambarkan 

proses penginputan/penambahan data tarif 

bus yang ada pada sistem informasi pelayan 

bus. 

b. Mendata Rute 

Merupakan use case yang menggambarkan 

proses penginputan/penambahan data rute 

bus yang ada pada sistem informasi pelayan 

bus. 

c. Mendata Jadwal 

Merupakan use case yang menggambarkan 

proses penginputan/penambahan data jad-

wal pemberangkatan bus yang ada pada 

sistem informasi pelayan bus. 

d. Mengedit Tarif 

Merupakan use case yang menggambarkan 

proses edit, penghapusan, dan update data 

tarif bus yang ada pada sistem informasi 

pelayan bus. 

e. Mengedit Rute 

Merupakan use case yang menggambarkan 

proses edit, penghapusan, dan update data 

rute bus yang ada pada sistem informasi 

pelayan bus. 

f. Mengedit Jadwal  

Merupakan use case yang menggambarkan 

proses edit, penghapusan, dan update data 

jadwal pemberangkatan bus yang ada pada 

sistem informasi pelayan bus. 

g. Membackup Database 

Merupakan use case yang menggambarkan 

proses untuk membackup/menyalin data-

base jika saja suatu saat terjadi masalah 

atau crash pada sistem. 

h. Restore Database 

Merupakan use case yang menggambarkan 

proses untuk mengembalikan database 

yang mengalami corrupt atau crash 
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i. Mengakses Tarif 

Merupakan use case yang menggambarkan 

proses untuk melihat/mengakses data sep-

utar tarif bus yang dilakukan oleh pelang-

gan. 

j. Mengakses Rute 

Merupakan use case yang menggambarkan 

proses untuk melihat/mengakses data sep-

utar rute bus yang dilakukan oleh pelang-

gan. 

k. Mengakses Jadwal 

Merupakan use case yang menggambarkan 

proses untuk melihat/mengakses data sep-

utar jadwal pemberangkatan bus yang dil-

akukan oleh pelanggan.  

Activity Diagram 

Activity diagram merupakan suatu bentuk 

flow diagram yang memodelkan alur kerja 

(workflow) sebuah proses sistem informasi 

dan urutan aktifitas sebuah proses. Diagram 

ini sangat mirip dengan sebuah flowchart 

karena kita dapat memodelkan sebuah alur 

kerja dari suatu aktifitas ke aktifitas lainnya 

atau dari suatu aktifitas kedalam keadaan 

sesaat. Activity diagram akan lebih ber-

mamfaat apabila terlebih dahulu kita me-

modelkan sebuah proses untuk membantu 

kita memahami proses secara keseluruhan. 

a. Activity Diagram Mengakses Tarif 

Activity diagram mengakses tarif ini merupa-

kan alur kerja sebuah proses masuk ke sis-

tem. Activity diagram mengakses tarif 

digambarkan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Activity Diagram Mengakses Tarif 

b. Activity Diagram Mengakses Rute 

Pada Activity Diagram mengakses rute 

dapat dilakukan pelanggan dengan mengi-

rimkan SMS ke server dengan format SMS 

yang telah ditentukan yaitu RUTE(SPASI)

KOTAASAL-KOTATUJUAN tentunya sesuai 

dengan trayek yang ada di PO. DOA IBU, 

setelah pelanggan mengirimkan SMS ke 

server berdasarkan format SMS yang telah 

ditentukan, maka sistem ini akan memverifi-

kasi data yang dikirimnya setelah proses 

verifikasi selesai dan bernilai ya(true) maka 

database akam memparsing SMS yang te-

lah dikirimnya. Setelah proses parsing 

selesai maka sistem akan mengirimkan 

data ke user/pelanggan berdasarkan for-

mat dan data SMS yang dikirimnya. 

Gambar 4 Activity Diagram Mengakses Rute 
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c. Activity Diagram Mengakses Jadwal 

Activity Diagram mengakses jadwal merupa-

kan proses alur kerja untuk melihat/

mendapatkan informasi seputar jadwal 

pemberangkatan bus. Activity diagram-

mengakses jadwal dapat digambarkan sep-

erti dibawah ini: 

Gambar 5 Activity Diagram Mengakses 

Jadwal 

Pada Activity Diagram mengakses jadwal 

dapat dilakukan pelanggan dengan mengi-

rimkan SMS ke server dengan format SMS 

yang telah ditentukan yaitu JADWAL(SPASI)

KOTAASAL-KOTATUJUAN tentunya sesuai 

dengan trayek yang ada di PO. DOA IBU, 

setelah pelanggan mengirimkan SMS ke 

server berdasarkan format SMS yang telah 

ditentukan, maka sistem ini akan memverifi-

kasi data yang dikirimnya setelah proses 

verifikasi selesai dan bernilai ya(true) maka 

database akam memparsing SMS yang te-

lah dikirimnya. Setelah proses parsing 

selesai maka sistem akan mengirimkan 

data ke user/pelanggan berdasarkan for-

mat dan data SMS yang dikirimnya. 

Class Diagram 

Class Diagram merupakan inti dari proses 

pemodelan objek. Baik forward engginering 

maupun reverse engginering memamfaat-

kan diagram ini. Forward engginering ada-

lah proses perubahan model menjadi kode 

program sedangkan reverse engginering 

sebaliknya merubah kode program menjadi 

model. Class diagram menggambarkan 

keadaan (atribut/properti) suatu sistem, 

sekaligus mendeskripsikan jenis-jenis objek 

dalam sebuah sistem dan berbagai macam 

hubungan statis yang terdapat pada class-

class tersebut. 

Gambar 6 Class Diagram Sistem Informasi 

Pelayanan Tarif, Rute dan Jadwal Bus 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan, 

perancangan dan pengujian yang dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

a.  Sistem informasi pelayanan tarif rute bus 

dan jadwal pemberangkatan berbasis 

sms auto responder ini dapat mem-

berikan informasi tarif, rute, dan jadwal 

pemberangkatan kepada pelanggan ser-

ta dapat menampung saran dan kritik 

yang dikirimkan oleh pelanggan. 

b.  Sistem informasi pelayanan tarif, rute 

bus dan jadwal pemberangkatan ber-

basis sms auto responder ini pelanggan 

bisa mendapatkan informasi kapan pun 

tanpa di batasi waktu. 

Sistem informasi pelayanan tarif, rute bus 

dan jadwal pemberangkatan berbasis sms 

autoresponder ini diwujudkan dengan pem-

buatan suatu aplikasi menggunakan php 

sebagai bahasa pemograman, MySQL se-

bagai basis data dan Gammu sebagai En-

gine SMS Gateway. 
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