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ABSTRAK
Jika dalam waktu tujuh hari belum ada upgrade iklan dari pengguna maka iklan akan otomatis hilang dari
website. Hal ini membuat banyak pengguna yang belum tau ketentuan tersebut merasa kecewa karena tidak ada
pemberitahuan sebelumnya terlebih dahulu. Dengan dibuatnya SMS service menggunakan algoritma depth first
search ini tidak hanya pemberitahuan, tapi juga dapat berfungsi untuk follow up upgrade iklan melalui link yang
nantinya akan diberikan pada saat SMS.
Kata Kunci: sms gateway, algoritma depth first search

1. PENDAHULUAN
SMS (Short Message Service) suatu fasilitas
yang di sediakan oleh ponsel untuk mengirim pesan
singkat melalui perangkat nirkabel. Dengan adanya
sms semua kalangan dapat mengirim pesan pendek
dengan biaya yang murah dan sampai saat ini yang
masih dibutuhkan oleh semua kalangan.
Algoritma Search adalah metode yang sangat
dibutuhkan di semua aplikasi agar permasalahan
pencarian data dalam jumlah besar terpecahkan. Pada
algoritma DFS, pencarian dilakukan pada satu node
dalam setiap leve l dari yang paling kiri. Jika pada
level yang paling dalam solusi belum ditemukan,
maka pencarian dilanjutkan pada node sebelah
kanan.Node yang di kiri dapat dihapus dari memori.
Jika pada level yang paling dalam belum ditemukan
solusi, maka pencarian dilanjutkan ke level
sebelumnya

perusahaan atau badan lainnya. Umumnya OLX
Indonesia menyediakan layanan kepada seller untuk
mempromosikan barang yang dijual langsung ke
buyer. Didirikan tahun 2005 OLX Indonesia
memberikan layanan gratisnya untuk para seller
sampai sekarang.
Namun seiring berkembangnya waktu,
perkembangan di OLX Indonesia sampai dimana
harus mendapatkan keuntungan dari para penjual
tersebut. Berbagai program telah dilaksanakan,
mulai dari Iklan gratis, Setiap user yang mendaftar
mendapatkan saldo sebesar 5 ribu, Memasang iklan
dengan mendapatkan hadiah, dan sebagainya.
Penyebarannya promo iklan berbayar yang dirasa
kurang membuat seller tidak membeli layanan
promno ikaln berbayar itu. Khususnya dalam
pengefektifan program iklan berbayar tersebut.

2. PERUMUSAN MASALAH
OLX Indonesia merupakan salah satu dari sekian
banyak ecommerce yang memiliki system B2C. B2C
merupakan bisnis yang melakukan penjualan barang
atau jasa kepada konsumen langsung dengan
konsumen yang merupakan perorangan bukan
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Melihat dari latar belakang permasalahan diatas,
maka dapat dirumuskan masalahnya adalah :
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a. Bagaimana merancang dan
mengimplementasikan aplikasi SMS service
berbasis SMS gateway?
b. Bagaimana merancangan dan
mengimplementasikan aplikasi SMS service
dengan algoritma DFS (Dept First Search) ?

3. TINJAUAN PERMASALAHAN
Tujuan yang hendak dicapai dalam tugas akhir
ini adalah : Memasarkan pembelian saldo pada setiap
user yang digunakan untuk upgrade iklan yang sudah
lewat dari masa gratis yaitu tujuh hari calendar dan
menambah informasi-informasi mengenai OLX
Indonesia.

4. LANDASAN TEORI
Pada penelitian tugas akhir ini terdapat landasan
teori pada penyusunan OLX SMS. sebagai berikut :
SMS
SMS (Short Message Service) merupakan
layanan yang banyak diaplikasikan pada sistem
komunikasi
tanpa
kabel
(nirkabel),
memungkinkan dilakukannya pengiriman pesan
dalam bentuk alphanumeric antar terminal
pelanggan atau antar terminal pelanggan
dengan sistem eksternal” . SMS berupa pesan
teks, jumlah karakter pada setiap pengiriman
bergantung pada operatornya. Menurut (Riadi,
2012)
Depth-First search (DFS)
DFS singkatan dari Depth First Search adalah
algoritma pencarian pada sebuah pohon atau tree
menurut NoniJuliasari (2012). Pencarian DFS ini
adalah dengan menelusuri satu cabang sebuah
pohon sampai ke bawah (menemukan solusi)
sebelum melakukan backtracking. Ilustrasi
pencarian dengan DFS seperti ditunjukkan
gambar, pencarian dimulai dari akar (level 0) dan
pencarian dilanjutkan dengan melacak node yang
berada paling kiri.

untuk Windows. Gammu merupakan aplikasi console,
sedang GUI nya disebut Wammu. Menurut Cihar,
Michal.2011
5.

ANALISA SISTEM

Pada penelitian tugas akhir ini akan
diimplementasikan
proses
Steganografi
menggunakan metode SMS Gateway dengan
spesifikasi sistem sebagai berikut :
a.

Kebutuhan Fungsional

Aplikasi
diharapkan
dapat
membantu
meningkatkan penjualan iklan berbayar pada OLX
Indonesia, sehingga akan lebih banyak keuntungan
yang didapat. Proses-proses yang dapat dilakukan
oleh system aplikasi sms gateway untuk pengelolaan
media promosi ini diantaranya adalah sebagai
berikut:
a. Dapat mengirimkan sms promosi iklan
berbayar (Highlight adds)
b. Dapat melakukan autoreply pada user yang
tertarik iklan berbayar
c. Dapat melakukan pengecekan reimbust oleh
manager dan finance Dapat melakukan
scheduling sms pada user pada waktu-waktu
yang diharuskan untuk upgrade iklan
d. Dapat mencari SMS pada aplikasi dengan
algoritma DFP sehingga hasil pencarian lebih
maksimal
e. Dapat memanage data user dan informasi No
Telephone untuk kebutuhan promosi lainnya
f. Dapat mengelola SMS yang masuk dan
keluar

b. Kebutuhan Non Fungsional
a.

Operasional

Gammu

1.

Kebutuhan perangkat keras

Gammu merupakan sebuah proyek yang
lahir dari software untuk komunikasi dengan telepon
genggam (Gnokii). Gammu sendiri memiliki
kepanjangan “GNU All Mobile Management
Utilities”. Yang artinya gammu merupakan
sofwtware utilitas untuk mengatur perangkat telepon
genggam melalui PC. Awalnya gammu hanya
tersedia di Linux, tetapi kini sudah ada yang tersedia

Perangkat keras yang dibutuhkan yaitu:
personal komputer Laptop Lenovo G40-45
dengan spesifikasi processor Intel Core i5
2.3GHz, RAM 4 GB, HDD 500GB dan monitor
14”.

33

2.

Kebutuhan Perangkat Lunak
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Perangkat Lunak yang di perlukan diantaranya;
Windows 8, Web Service Apache, PHP, Xampp,
MySQL dan Sublime Text sebagai editor untuk
membuat sistem yang akan dibuat.

Yang dimaksud dengan metode di sini adalah
metode yang dipergunakan untuk membuat atau
mengembangkan perangkat lunak. Metode ini
mencakup :

5. ANALISA PROSES DATA

a. Perencanaan proyek dan perkiraan

Pada proses pendaatan sebelum implementasi sistem
olx sms, proses dilakukan menggunakan iklan yang
sudah tujuh hari sehingga admin dapat membuat
group, lalu mengirimkan sms ke group itu. Berikut
adalah analisa proses data sebelum implementasi
sistem reimbursement :

b. Analisis keperluan system dan perangkat
lunak
c. Perancangan struktur data
d. Arsitektur program
e. Prosedur algoritma
f.

Coding

g. Testing (uji coba)
h. Pemeliharaan
Gbr. 1 Alur proses data
2.

Disini yang ditinjau adalah alat bantu yang
digunakan untuk mendukung pelaksanaan
pengembangan atau pembuatan perangkat lunak.

3.

Prosedur

Berikut adalah usecase yang diimplementasikan :

Prosedur akan mendefinisikan urutan-urutan
pengerjaan dari metode dan alat bantu yang
digunakan di dalam pemecahan atau pembuatan
perangkat lunak.
Rancangan-rancangan pada tugas akhir ini adalah:
1.

Antarmuka
Bagian ini terdapat rancangan antarmuka dari
aplikasi

Gbr. 2 Usecase Diagram

- Interface Tulis Pesan

6. PERANCANGAN SISTEM
Perangkat lunak dapat diterapkan pada situasi
apa pun , asalkan sebelumnya langkah-langkah
pengerjaan perangkat lunak tersebut (algoritma) telah
didefinisikan dan diterjemahkan ke dalam bahasa
pemrograman yang telah ditentukan.
Secara garis besar software engineering
mempunyai langkah kerja yang terdiri dari 3 unit
yang penting. Unit-unit itu adalah :
1.

Gambar. 1 Interface Tulis Pesan

Metode
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- Interface Pesan Terjadwal

Gambar. 2 Interface Pesan Terjadwal
- Interface Setting Autoreply
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2.

Hanya admin yang sudah memiliki user name
dan password yang dapat mengoperasikan olx
sms.

3.

Pesan terjadwal yang di setting oleh admin.

4.

Proses searching pada system reimbursement
menggunakan algoritma Depth First search.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
8.1 KESIMPULAN
SMS service berbasis SMS gateway yang dibuat
adalah aplikasi berbasis web, dengan sistem yang
terkomputerisasi sehingga data dapat disimpan secara
terpusat. Dapat disimpulkan bahwa :

Gambar. 3 Interface Form Kontak Group

1.

Aplikasi olx sms dapat mengirimkan banyak
pesan ke banyak nomor handphone.

2.

Aplikasi olx sms dapat melakukan penjadwalan
pesan yang akan di kirim ke banyak nomor.

3.

Aplikasi dibuat menggunakan algoritma Dept
First Search yang diimplementasikan pada
fungsi searching.

8.2 SARAN
Tentunya perancangan dan implementasi sistem
SMS Service berbasis sms gateway yang dibuat ini
masih diperlukan beberapa tambahan dan
pengembangan guna memenuhi kebutuhan bisnis dan
pergerakan komputasi bergerak (Mobile) yang dapat
membuat ini lebih baik, yaitu:
1.

Pengembangan sistem olx dapat dikembangkan
dengan teknologi mobile.

2.

Penerapan
sistem
olx
sms
dapat
diimplementasikan dengan sebuah domain agar
data dan informasi dapat diakses dengan mudah
kapan dan dimana saja oleh admin yang sudah
memiliki account dari admin.

7. ANALISIS AKHIR
Uji coba program dimaksudkan untuk
menambahkan media promosi pada OLX Indonesia.
Meminimalisir kesalahan yang terjadi, memudahkan
dalam mempromosikan.
Hasil analisa yang dapat penulis berikan pada
saat melakukan pengujian secara keseluruhan adalah:
1.
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Jika pengguna olx masa tayang iklannya akan
habis makan olx sms akan mengirimkan pesan
notifikasi ke pengguna.
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