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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Perpustakaan 

Kamus Bahasa Indonesia Online (2013) mendefinisikan 

perpustakaan adalah: (1) tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk 

pemeliharaan dan penggunaan buku dan sebagainya; (2) koleksi buku, 

majalah dan bahan kepustakaan lainya yang disimpan untuk dibaca, 

dipelajari, dibicarakan.  

Dengan kata lain perpustakaan adalah koleksi atau kumpulan buku-

buku tercetak maupun non cetak yang dipelihara untuk keperluan bacaan, 

pembelajaran, penelitian dan sebagainya. Koleksi tidak hanya terbatas 

pada buku saja namun juga terdapat video, CD, DVD dan sebagainya 

(Achmad, 2012). 

2.2. KOHA ILS (Integrated Library System) 

KOHA ILS merupakan salah satu perangkat lunak system informasi 

perpustakaan terintegrasi yang banyak digunakan oleh perpustakaan 

didunia sebagai upaya untuk melakukan otomasi perpustakaan. KOHA ILS 

pertama kali dikembangkan oleh Katipo Communications, dan mulai 

digunakan oleh perpustakaan Horowhenua Trust pada tahun 2001. Koha 

versi 3 telah diintegrasikan dengan Zebra Database Engine yang 

memungkinkan untuk digunakan pada perpustakaan skala besar (Suyadi, 

2012). 
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KOHA ILS merupakan perangkat lunak yang kode sumbernya 

disertakan dalam lisensi yang dapat digunakan, diubah, dikembangkan dan 

didistribusikan ulang oleh pengguna atau dengan kata lain bersifat Open 

Source. KOHA ILS memiliki fitur yang cukup lengkap yang meliputi 

modul sirkulasi, katalogisasi, pengadaan, manajemen keanggotaan, 

pelaporan dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini tidak semua fitur dibahas, hanya beberapa 

fungsi saja yang terkait dengan aplikasi sms gateway yang dibangun. 

Seperti perpanjangan waktu peminjaman buku, cek tagihan pemustaka, 

cek masa aktif kartu, pemesanan buku, dan usulan pengadaan buku. 

2.3. SMS Gateway 

Short Message Service adalah mekanisme pengiriman pesan 

singkat melalui lalu lintas jaringan seluler yaitu dengan melakukan 

penyimpanan atau meneruskan pengiriman dari dan ke ponsel. Pesan yang 

diterima dari ponsel pengirim akan disimpan didalam sebuah pusat pesan 

yang kemudian akan diteruskan ke ponsel tujuan. Jika ponsel yang dituju 

sedang tidak aktif maka pesan akan tersimpan dan akan dikirim kemudian. 

Setiap pesan singkat terdiri dari 160 karakter berupa text atau biner selain 

text (Katankar, 2010). 

SMS gateway lebih diartikan sebagai jembatan komunikasi yang 

menghubungkan perangkat komunikasi dengan perangkat komputer dan 

secara lebih spesifik SMS gateway mengarah pada sebuah program yang 
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mengkomunikasikan antara sistem operasi komputer dengan perangkat 

komunikasi yang terpasang untuk mengirim atau menerima SMS. 

SMS gateway adalah sebuah perangkat atau layanan yang 

menawarkan penyimpanan data pesan yang kemudian dapat mengubah 

pesan tersebut untuk diteruskan melalui lalu lintas jaringan selular ke 

media lain, atau sebaliknya, sehingga memungkinkan pengiriman atau 

penerimaan pesan SMS dengan atau tanpa menggunakan ponsel. SMS 

gateway adalah yang paling cepat dan cara yang dapat diandalkan untuk 

pengiriman sms secara massal. 

2.4. Gammu 

GAMMU (Gammu All Mobile Management Utilities) adalah 

sebuah nama proyek serta nama modul yang berisi baris perintah, yang 

dapat digunakan untuk mengontrol sebuah ponsel. Script gammu ditulis 

dalam C dan dibangun di atas LibGammu. Modul Gammu menyediakan 

akses ke berbagai fitur ponsel, namun tingkat dukungan berbeda dari 

ponsel ke ponsel lain dan lebih untuk lebih lengkapnya mengenai ponsel 

apa saja yang fiturnya didukung oleh gammu ini bisa diperiksa dalam 

database ponsel gammu yang dilengkapi keterangan pengalaman pengguna 

dengan berbagai ponsel.  

Fitur yang secara umum didukung adalah sebagai berikut : 

a. Daftar panggilan, inisialisasi dan penanganan 

b. Pembacaan SMS , backup dan pengiriman 

c. Pembacaan MMS 
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d. Daftar buku telepon, ekspor dan impor 

e. Kalender dan tugas daftar , ekspor dan impor 

f. Pengambilan informasi telepon dan jaringan 

g. Akses ke sistem file telepon ( catatan bahwa beberapa ponsel 

juga bekerja sebagai perangkat penyimpanan USB dan mereka 

tidak dapat diakses melalui Gammu ) 

Proyek ini telah awalnya adalah cabang dari Gnokii dan mulai versi 

0.58 telah berganti nama menjadi MyGnokii2. Kemudian pada versi 

terbaru diganti dengan nama yang lebih baik dan Gammu terpilih sebagai 

nama barunya dengan kepanjangan Gammu All Mobile Management 

Utilitas. 

Paket Gammu tidak  hanya berisi paket kode biner saja, tetapi juga 

mencakup Gammu SMS Daemon, Library Gammu dan Python binding 

yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi sendiri untuk 

mengakses ponsel (http://wammu.eu/gammu). 

 

2.5. PHP (PHP Hypertext Preprocessor) 

PHP adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. PHP 

mengijinkan pengembang untuk menempelkan kode didalam HTML 

dengan menggunakan bahasa yang sama, seperti Perl dan UNIX shells. 

Objek sumber tersusun sebagai halaman HTML, tetapi dengan generasi 

konten dinamis yang programmatic(Simarmata, 2010). 
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PHP termasuk bahasa pemrograman server-side dimana 

penerjemanahan program dilakukan di bagian server dan memungkinkan 

halaman web menjadi dinamis dengan komunikasi dua arah yaitu server 

dan pengakses web. Keuntungan utama menggunakan PHP adalah script 

PHP tidak hanya benar-benar sederhana bagi pemula, tetapi juga 

menyediakan banyak fitur tambahan untuk programer profesional. 

Beberapa keistimewaan PHP diantaranya, yaitu: 

a. Akses cepat 

b. Memiliki tingkat lifecycle cepat sehingga mudah untuk 

diupdate dan disesuaikan dengan kebutuhan system. 

c. Memiliki tingkat keamanan tinggi. 

d. Dapat berjalan dibeberapa server, diantaranya Apache, 

Microsoft IIS, Xitami dan lain-lain. 

e. Mendukung akses dan penggunaan beberapa macam 

database seperti MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, 

PostgreSQL dan lain-lain. 

f. Bersifat open source, sehingga dapat didownload secara 

gratis. 

Dalam penelitian ini PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman 

untuk pembuatan program autorespon dan interface web yang digunakan 

untuk memonitoring sms yang ada. 
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2.6. JQuery EasyUI 

JQuery adalah sebuah framework  Javascript yang handal, ringan 

dan kompatibel dengan CSS3 serta browser lainnya. JQuery framework ini 

bersifat gratis dan terbuka yang menggunakan perjanjian lisensi MIT.  

Dalam bahasa pemrograman jQuery, tampilan aplikasi lebih diperhatikan, 

misalnya beroperasi pada objek dokumen, memilih DOM (Document 

Object Model), membuat efek animasi dengan menggunakan Ajax dan 

beberapa fungsi lainnya. Selain itu, jQuery menyediakan API yang mudah 

untuk digunakan oleh pengembang seperti dalam pembuatan plug-in. Hal 

ini dapat membuat para pengembang untuk mengembangkan halaman web 

statis dan dinamis lainnya dengan mudah. 

JQuery EasyUI adalah plug-in UI (User Interface) yang merupakan 

koleksi jQuery. Tujuan dari jQuery EasyUI adalah untuk membantu 

pengembang web untuk menciptakan website yang lebih cepat dengan 

antarmuka UI yang indah. Para pengembang tidak perlu menulis script 

JavaScript yang rumit dan tidak perlu memahami css secara mendalam, 

apa yang pengembang harus lakukan adalah untuk memahami beberapa 

label html saja secara sederhana. (Li, 2013). 

Dalam penelitian ini jquery easyui digunakan sebagai template 

dalam pembuatan tampilan interface website yang akan digunakan sebagai 

aplikasi monitoring transaksi sms yang berjalan. 
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2.7. Database 

Terkait dengan database terdapat istilah dasar yang disebut data. 

Awalnya data menyatakan fakta yang dapat direkam dan disimpan pada 

media komputer; misalnya hard disk. Perlu diketahui bahwa data pada 

masa sekarang data tidak sekedar hanya berupa teks seperti itu, tetapi juga 

bisa berupa dokumen, gambar, suara, ataupun potongan video. Dapat 

dikatakan bahwa data adalah suatu bahan mentah yang kelak dapat diolah 

lebih lanjut untuk menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Data ini lah yang 

nantinya akan disimpan dalam database (Kadir, 2013).  

Sedangkan database masih menurutnya adalah kumpulan data yang 

terkait atau data yang saling berhubungan dan terorganisasi yang 

melibatkan satu atau lebih organisasi. 

Saat ini banyak sekali software yang tersedia dipasaran yang 

digunakan untuk memanage database atau biasa disebut DBMS. DBMS 

(DataBase Management Systems) adalah suatu perangkat lunak yang 

ditujukan untuk menangani pembuatan, pemeliharaan dan pengendalian 

akses data. Sebagai contoh DBMS yang beredar dipasaran adalah 

PostgreSQL, Oracle, SQL Server dan MySQL. Setiap DBMS memiliki 

SQL (Structured Query Language) dengan ciri khas yang berbeda-beda. 

. Ada beberapa jenis perintah SQL, yaitu : 

a. DDL 

DDL (Data Definition Language) merupakan perintah yang 

digunakan untuk melakukan pendefinisian database dan 
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pendefinisian tabel. Dengan kelompok perintah dalam DDL ini 

maka dapat dilakukan beberapa operasi diantaranya membuat tabel, 

mengubah struktur tabel, menghapus tabel, membuat index tabel 

dan lain-lain. 

b. DML 

DML (Data Manipulation Language) merupakan perintah SQL 

yang digunakan untuk melakukan manipulasi data dalam database, 

menambahkan (insert), memperbarui (update), menghapus 

(delete), mengambil dan mencari data (query).  

c. DCL 

DCL (Data Control Language) merupakan perintah untuk 

melakukan pendefinisian pemakai yang boleh mengakses database, 

dan apa saja privilege-nya. 

Dalam penelitian ini dbms yang digunakan adalah MySQL. 

Karena dbms inilah yang disertakan dalam paket aplikasi KOHA 

ILS dan Gammu SMS Gateway. 


