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ABSTRACT
This study offers design of SMS Gateway application based a barcode- SMS Gateway for controlling the
consumption of fuel and reporting the consumption of official vehicles of Tadulako University, Department of
Hygiene of Palu City and POLSEK of Easten Palu City. Barcode is an encoded information in form of thin and wide
stripe with white line spacing in between. Controlling the fuel consumption is done by recapitulation the data that is
send by SMS. It is contain information about the rest of quota for the current month. This application use open
source softwares such us Gammu, MySql, Xampp, and PHP. The resulting application only transmit direct current
month quota to the institution of Tadulako University, Department of Hygiene of Palu City and POLSEK of Easten
Palu City.
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ABSTRAK
Penelitian ini menawarkan suatu rancang bangun aplikasi SMS Gateway berbasis barcode untuk pengontrolan
konsumsi BBM dan pelaporan konsumsi kendaraan dinas dari instansi Universitas Tadulako, Dinas Kebersihan
Kota Palu dan POLSEK Palu Timur. Barcode adalah sebuah informasi yang dikodekan kedalam sebuah bentuk
garis-garis tipis dan lebar dengan spasi garis putih di tengahnya. Pengontrolan konsumsi BBM dilakukan melalui
rekapitulasi data yang dikirim melalui SMS yang berisi informasi sisa kuota untuk bulan berjalan. Aplikasi ini
menggunakan software open source Gammu, MySql, Xampp, dan PHP. Aplikasi yang dihasilkan hanya
mengirimkan sisa kuota bulan berjalan langsung kepada instansi Universitas Tadulako, Dinas Kebersihan Kota
Palu dan POLSEK Palu Timur.
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I.

PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Dalam rangka kerja sama dengan pemerintah, PT. PERTAMINA (PERSERO) memberi

layanan kepada instansi-instansi pemerintah dalam bentuk kupon bahan bakar minyak bagi
kendaraan dinas di semua instansi-instansi pemerintahan. Kendaraan Perorangan Dinas
adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat
Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi
pada jabatan yang diembannya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun
2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas).
Penyalahgunaan kupon bahan bakar dan penjualan kupon-kupon gelap yang tidak
diketahui pemilik aslinya menyalahi pasal 53 Undang-undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang
minyak dan gas bumi sering ditemukan. Untuk itu penelitian ini menawarkan suatu aplikasi
untuk mengontrol penyalahgunaan kupon bahan bakar kendaraan dinas melalui pembuatan
sistem informasi berbasis Barcode dan aplikasi SMS Gateway . Aplikasi ini menginformasikan
sisa kuota bahan bakar yang telah terpakai oleh pejabat negara yang memiliki kupon bahan
bakar bersubsidi tersebut. Informasi tentang sisa kuota tersebut menjadi bahan kajian penting
dalam pengontrolan alokasi BBM, sehingga instansi terkait dapat menentukan kebijakan
tertentu untuk mengatasinya.
1.2.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut Rumusan masalah yang diambil dari

penelitian ini adalah :
1.

Bagaimana rancang bangun aplikasi pengontrolan konsumsi BBM kendaraan dinas dan
pelaporan konsumsinya dengan SMS Gateway berbasis barcode?

2.

Bagaimana tabulasi besar sisa kuota BBM per kendaraan dinas instansi terkait per
bulan?

1.3.

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1.

Mendapatkan aplikasi pengontrolan konsumsi BBM kendaraan dinas dan pelaporan
konsumsinya dengan SMS Gateway berbasis barcode

2.

Mengetahui besarnya sisa kuota BBM perkendaraan dinas instansi terkait per bulan.
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1.4.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah :

1.

Meminimalisasi penyalahgunaan kupon BBM kendaraan dinas.

2.

Dapat memberikan informasi mengenai sisa kuota kupon BBM kendaraan dinas
kepada Instansi pemilik kendaraan dinas.

3.

Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh peneliti dari perkuliahan ke dalam dunia
nyata melalui karya ilmiah.

1.5.

Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1.

Informasi yang akan dikirimkan kepada Instansi pemilik kendaraan dinas adalah sisa
kuota kupon BBM per kendaraan dinas per kepada Instansi pemilik kendaraan dinas
per bulan.

2.

System ini hanya akan dipasang di SPBU yang memiliki kerjasama dengan Universitas
Tadulako, Dinas kebersihan kota Palu dan Polsek Palu Timur.

II.

METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan sesuai prosedur dibawah ini :

1.

Memulai penelitian

2.

Mengumpulkan data

3.

Membuat desain rancangan aplikasi

4.

Membuat perancangan aplikasi SMS Gateway berbasis Barcode

5.

Uji aplikasi

6.

Perbaikan program

7.

Uji user

8.

Menyimpulkan hasil penelitian

9.

Selesai

III.

HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.

Hasil Penelitian
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi pengontrolan alokasi konsumsi BBM

kendaraan dinas dengan SMS Gateway berbasis barcode yang berisi pesan sisa kuota
pemakaian konsumsi BBM per kendaraan dinas. Aplikasi tersebut dirancang dengan tahapan
sebagai berikut:
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3.1.1. Pengambilan Data
Dalam penelitian ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pengambilan
data. Data yang di ambil berupa data kuantitatif yaitu data nomor polisi dan kuota BBM
kendaraan dinas dan data kualitatif berupa jenis kendaraan dinas disetiap kendaraan
dinas yang akan digunakan dalam pembuatan aplikasi SMS Gateway berbasis barcode
berupa informasi sisa kuota Konsumsi BBM per kendaraan dinas Universitas Tadulako,
Dinas Kebersihan Kota Palu dan Polsek Palu Timur.

3.1.2. Alur Input – Output Sistem
Setelah mendapatkan data yang diperlukan sebagai basis data aplikasi
pengontrolan alokasi konsumsi BBM kendaraan dinas dengan SMS Gateway berbasis

barcode. Adapun tampilan kupon BBM kendaraan berbasis Barcode seperti pada
Gambar 1.

Gambar 1: Tampilan Kupon BBM Kendaraan Berbasis Barcode
Proses dari input data pemakaian BBM ketika pejabat akan melakukan pengisian
BBM sampai di hasilkannya output di jelaskan sebagai berikut:
1.

Pada saat pengguna kendaraan dinas melakukan pengisian BBM di pertamina,
terlebih dahulu menujukkan kupon bahan bakar kendaraan dinas kepada
petugas pertamina untuk proses scanning.

2.

Petugas pertamina melakukan proses scanning dengan melakukan scanning

barcode atau dengan menginput Id yang ada di barcode.
3.

Jika proses scanning berhasil dan sesuai data yang ada di barcode, maka
petugas pertamina akan melakukan pengisian BBM sesuai permintaan Pejabat
Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia
(TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)yang
melakukan pengisian sesuai sisa kuota yang ada dan secara otomatis sistem
akan mengirimkan pesan berupa sisa kuota kepada Instansi pemilik kendaraan
dinas.
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Berikut adalah diagram entity dari alur input – output yang digunakan dalam
aplikasi seperti pada Gambar 2.

Gambar 2: Diagram Entity

3.1.3. Persiapan Perancangan
Yang harus disiapkan dalam pembuatan SMS Gateway menggunakan Gammu
adalah:
1.

Xampp

2.

Gammu for windows

3.

Modem dan sim card

4.

MySql
Setelah semuanya lengkap,dilakukan ekstraksi file gammu ke data C dan install

xampp.
a.

Konfigurasi Gammu dengan Modem

Untuk mengkonfigurasi gammu dengan modem langkah-langkah yang dilakukan
adalah:
1.

Buka folder bin dan cari file gammurc, selanjutnya

2.

Edit file menggunakan notepad++, selanjutnya

3.

Ubah prot di gammurc dan
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4.

Sesuaikan dengan port dimana modem yang digunakan dengan cara masuk ke
control panel pada computer atau laptop, kemudian

5.

Pilih device atau manager lalu

6.

Cek portnya dan mengganti connection = at (sesuaikan dengan kode connection
pada modem).

7.

Setelah itu deteksi konfigurasi modem dengan gammu dengan membuka
command prompt ketik cd c:\gammu\bin tekan enter, lalu ketik gammu –identify.
Jika konfigurasinya sukses maka modem sudah dikenali dengan baik oleh

gammu seperti pada Gambar 3.

Gambar 3: Tampilan Konfigurasi Gammu dengan Modem
b.

Konfigurasi SMSDRC
Dalam mengkoneksikan data base dengan gammu, di dalamnya file yang akan

disetting yaitu file smsdrc menggunakan notepad++, edit baris user = root (jika tidak
berubah settingan default Mysqlnya), password = kosongkan (jika tidak menggunakan
password pada Mysqlnya), pc = localhost dan database = gateway (sesuai dengan
database).
c.

Install dan Menjalankan Service Gammu
Menginstal dan menjalankan service gammu langkah-langkahnya yaitu:

1.

Buka command prompt

2.

Ketik gammu-smsd -I –c smsdrc –n gammuSMSD, maka di tampilkan pesan
seperti pada Gambar 4.
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Gambar 4 : Tampilan install pada service gammu
3.

Selanjutnya menjalankan service gammu dengan mengetik di command prompt
gammu-smsd –s –c smsdrc –n gammuSMSD, maka di tampilkan pesan seperti
pada Gambar 5.

Gambar 5: Tampilan menjalankan service gammu
d.

Pembuatan Barcode
Pembuatan barcode dilakukan dari hasil generate script yang di ambil dari

https://github.com/davidscottufts/php-barcode yang dimasukkan ke dalam program.
Kode-kode dalam barcode antara lain seperti pada gambar 6.

Gambar 6: Contoh Barcode
Angka yang ada di bawah barcode adalah Id yang berisi data kendaraan dinas
yaitu nomor polisi dan merek.
3.2.

Pembahasan

3.2.1. Menjalankan Program SMS Gateway
Dalam menjalankan program ini, kita harus terlebih dahulu mengaktifkan aplikasi
Xampp yaitu panel Apache dan MySQL seperti pada Gambar 7.
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Gambar 7: mengaktifkan Panel Apache dan MySQL
Selanjutnya kita membuka Mozilla firefox dan menuliskan di halaman pencarian
dengan alamat localhost/pertamina seperti ditampilkan pada Gambar 8.

Gambar 8: Tampilan alamat aplikasi
Setelah itu tekan tombol enter maka akan muncul tampilan menu utama berisi
menu seperti pada Gambar 9.

Gambar 9 : Tampilan menu transaksi

3.2.2. Database
Suatu database sangat diperlukan dalam setiap aplikasi layanan informasi sms
Gateway dalam hal ini diberi nama Pertamina. Didalam penelitian ini diperlukan
database system layanan informasi yaitu Input Instansi dan input Kendaraan.
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a.

Input Instansi
Dalam aplikasi ini melakukan input dimulai dari input instansi, di dalamnya kita

input setiap instansi terkait sesuai studi kasus seperti pada Gambar 10.

Gambar 10: Input Instansi
Adapun hasil input instansi yang sudah berhasil di input akan tampil seperti pada
Gambar 11.

Gambar 11: Hasil input instansi
b.

Input Kendaraan
Selanjutnya dalam aplikasi ini melakukan input kendaraan, di dalamnya kita input

setiap kendaraan terkait sesuai studi kasus seperti pada Gambar 12.
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Gambar 12: Input Kendaraan
Adapun hasil input kendaraan yang sudah berhasil di input akan tampil seperti
pada Gambar 13.

Gambar 13: Hasil input kendaraan
3.2.3. Pengiriman SMS Gateway
Pada tahap ini, kita membuka terlebih dahulu membuka menu transaksi seperti pada
Gambar 14.
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Gambar 14: menu transaksi
Selanjutnya selesai proses transaksi, sms akan langsung terkirim secara
otomatis ke pemilik instansi bersangkutan seperti pada Gambar 15.

Gambar 15 : Pesan yang terkirim
Seluruh transaksi selanjutnya direkapitulasi untuk mendapatkan sisa kuota
terkait sehingga perubahan dapat dilaporkan pada setiap bulan, seperti di tampilkan
pada Gambar 16.

195

Gambar 16: Data Informasi Rekapitulasi Sisa Kuota

3.2.4. Uji User
Setelah melakukan uji user, peneliti mendapatkan komentar yang sama
dari setiap instansi yang dijadikan sebagai studi kasus yaitu Universitas
Tadulako, Dinas Kebersihan Kota Palu dan Polsek Palu Timur

dalam hal

kegunaan “RANCANG BANGUN APLIKASI PENGONTROLAN KUPON BBM
KENDARAAN DINAS DAN PELAPORAN KONSUMSINYA DENGAN SMS
GATEWAY BERBASIS BARCODE’. Ketiga instansi mengharapkan untuk dapat
dipergunakan nantinya sesuai dengan manfaatnya agar penyalahgunaan kupon
bahan bakar dan penjualan kupon-kupon gelap yang tidak diketahui pemilik
aslinya dapat diminimalisir.
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IV.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian aplikasi pengontrolan alokasi konsumsi BBM kendaraan dinas

dengan SMS Gateway berbasis barcode yang berisi pesan sisa kuota pemakaian konsumsi BBM per
kendaraan dinas maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:
1.

Telah dihasilkan Aplikasi SMS Gateway berbasis barcode, ini dirancang untuk pengontrolan
konsumsi BBM kendaraan dinas dan pelaporan konsumsinya.

2.

Tabulasi besar sisa kuota BBM per kendaraan dinas instansi terkait per bulan didapatkan
berdasarkan rekapitulasi data disetiap pengiriman SMS setiap transaksi. Sisa kuota bulan
berjalan diperoleh dari selisih kuota dengan jumlah pemakaian kuota dilakukan tabulasi
tersebut hanya dikirimkan langsung kepada instansi terkait untuk semua dinas setiap instansi
kendaraan.
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