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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini adalah dengan melakukan observasi secara langsung diperpustakaan UMS, 

mempelajari cara kerja system otomasi yang berjalan dan mengumpulkan materi 

yang mendukung baik dari buku maupun jurnal online. Adapun bentuk data-data 

tersebut adalah sebagai berikut; 

3.1 Data   

 a. Data Primer 

  Meliputi data yang diperoleh dengan membaca database secara 

langsung dari perpustakaan UMS, meliputi data transaksi yang terjadi pada 

sistem informasi perpustakaan yaitu Koha ILS seperti usulan buku baru, 

perpanjangan buku pinjaman, cek denda dan lain-lain. 

b. Data skunder 

  Data sekunder merupakan data pendukung yang meliputi contoh 

input dan output sistem informasi perpustakaan yang selanjutnya dapat 

digunakan sebagai bahan uji coba. 

3.2 Metode Pengumpulan data 

  Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan, adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Mengadakan pengamatan secara langsung yaitu dengan cara 

melihat dan mempelajari proses transaksi yang terjadi di perpustakaan 
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dan sistem kerja Koha ILS. Dari pengamatan yang telah dilakukan 

dilanjutkan dengan pencatatan baik hardware maupun software yang 

dibutuhkan disertai dengan menyiapkan data-data yang diperlukan. 

2. Eksperimen 

Ekperimen ini meliputi mengunduh software Koha ILS, memasang 

software Koha ILS, mempelajari skema database Koha ILS, 

mempelajari alur transaksi dan perubahan-perubahan apa saja yang 

terjadi pada setiap transaksi yang dilakukan.  

3. Studi Dokumen 

Studi terhadap data hasil kuisioner yang pernah dilakukan oleh 

Perpustakaan UMS terhada pemustaka berkaitan dengan layanan sms 

gateway. 

3.3 Pengolahan Data 

1. Identify (Mengidentifikasi suatu masalah) 

 Dalam proses identifikasi ini penulis mengelompokkan data secara 

langsung dari hasil observasi terhadap transaksi yang terjadi 

diperpustakaan, yaitu meliputi kebutuhan hardware dan software. 

Adapun hardware yang dibutuhkan adalah satu unit komputer dan 

modem wavecom. Sedangkan kebutuhan software terdiri dari program 

aplikasi yang bisa digunakan untuk membaca dan mengirim pesan 

melalui modem yang ada.  

2. Understand (Memahami sebuah masalah) 
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 Setiap membuat program maka harus mengerti jalannya alur 

program yang dibuat serta memahami secara detail perubahan apa saja 

yang terjadi pada system dan database dengan adanya sebuah proses 

transaksi yang berlangsung. 

3. Analize (Menganalisa sebuah masalah) 

Proses analisa yang dilakukan adalah menganalisa sejauh mana 

layanan sms tersebut dapat berjalan lancar sebagaimana yang terjadi 

didalam sistem perpustakaan yang sudah ada. 

3.4 Desain Sistem 

Sistem adalah kumpulan elemen yang masing-masing elemen 

tersebut memiliki fungsi masing-masing yang secara bersama-sama 

bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun design 

Integrasi SMS Gateway dengan Koha ILS yang dibahas dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1. Desain System 

 

Keterangan : 

Pemustaka dengan ponsel genggam dapat melakukan permintaan 

sesuai dengan fitur layanan sms gateway yang tersedia. 

3.5. Alur Proses Integrasi SMS Gateway 

Proses integrasi sms gateway dengan Koha ILS penulis awali 

dengan mempelajari proses bisnis perpustakaan UMS. Penulis juga 

mempelajari sistem kerja perangkat lunak yang digunakan untuk otomasi 

perpustakaan yaitu Koha ILS. Dari hasil pembelajaran tersebut penulis 

mendapatkan beberapa data dan jenis transaksi layanan perpustakaan yang 

dapat dioptimalkan dengan layanan berbasis sms.  
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Penulis menyiapkan aplikasi SMS Gateway dengan engine 

Gammu. SMS Gateway ini berfungsi sebagai penghubung antara database 

dengan perangkat modem yang ada pada computer server. Penulis 

membuat sebuah program SMS autorespon dengan fungsi-fungsi yang 

menyesuaikan dengan jenis transaksi ada pada system KOHA ILS. Proses 

selanjutnya yaitu membuat program administrator sebagai pusat 

pengelolaan layanan sms dengan bahasa pemrograman PHP dilengkapi 

jQuery EasyUI dengan database yang telah disertakan didalam module 

Gammu.  Dengan interface ini staf perpustakaan dapat melakukan 

transaksi mengirim, memforward atau memonitoring transaksi yang 

terjadi. 

3.6. Implementasi 

   Implementasi system merupakan penerapan system berdasarkan 

design system yang telah dirancang sebelumnya. Dalam implementasi 

system ini diawali dengan mempersiapkan kebutuhan alat yang terdiri dari 

beberapa perangkat keras dan perangkat lunak yang kemudian dilanjutkan 

dengan installasi.  

3.6.1 Implementasi Perangkat Keras 

 Kebutuhan perangkat keras dalam implementasi system ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Satu unit komputer 

2. Satu unit laptop uji coba 

2.  Kabel jaringan penghubung 
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3.  Modem GSM wavecom  

4.  Handphone Samsung 

Dari beberapa perangkat keras diatas kemudian disusun sedemikian 

rupa sesuai dengan design system yang telah digambarkan pada sub bab 

sebelumnya. Pemasangan perangkat keras yang dilakukan yaitu 

menghubungkan kabel jaringan antara komputer server dengan laptop uji 

coba. Kemudian modem gsm wavecom dihubungkan pada computer 

server melalaui port USB. 

3.6.2 Implementasi Perangkat Lunak 

Perangkat lunak ini terdiri dari system operasi dan aplikasi-aplikasi 

pendukung. Adapaun spesifikasi perangkat lunak tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. System Operasi Linux Ubuntu 12.04 Precise Pangolin 

b. Aplikasi KOHA ILS 3.12 

c. Paket Modul Gammu 

d. Module jQuery Easy UI 

e. Web Server 

f. Database MySQL 5 

Dari beberapa paket system operasi dan aplikasi diatas semua 

dipasang pada komputer yang difungsikan sebagai web server. Disini 

penulis membahas secara lebih detail tentang konfigurasi module Gammu. 

Gammu sebagai paket modul open source yang dilengkapi dengan Gammu 

Daemon yang support dengan berbagai macam ponsel dan modem. 



22 
 

Berikut adalah langkah-langkah untuk menginstall paket gammu pada 

computer server dengan system operasi Linux Ubuntu 12.04. 

1. Mengunduh Key Gammu dan Update Apt 

Sebelum menginstall Gammu langkah pertama yang dilakukan adalah 

mengunduh dan memasang key gammu. Untuk mengunduh key 

gammu awali dengan mengubah terlebih dahulu file  sources.list 

dengan mengetikkan pada shell linux perintah berikut : 

#pico /etc/apt/sources.list 

dari baris source yang ada tambahkan baris berikut: 

deb http://repo.ugm.ac.id/ppa.launchpad.net/gammu 

lucid main 

setelah menambahkan baris diatas, keluar dari editor dan menyimpan 

dengan menekan Ctrl+X pada keyboard ikuti dengan tombol Y. 

Kemudian download key gammu, memasang key gammu dan update 

apt dengan mengetikkan perintah berikut 

#wget ftp://repo.ugm.ac.id/ekstra/.ugos_tools/key_gammu 

#apt-key add key_gammu 

#sudo apt-get update 

2. Installasi Gammu 

Selanjutnya adalah menginstall Gammu dengan perintah dibawah ini. 

#sudo apt-get install gammu gammu-smsd 

Proses ini berjalan secara otomatis mulai dari mengunduh hingga 

kompilasi paket gammu. Setelah proses selesai ikuti dengan 
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menginstall database gammu dengan template database yang sudah 

tersedia dalam paket tersebut. 

#mysql -u root -p -D 

gammu</usr/share/doc/gammu/examples/sql/mysql.sql 

Kemudian mengubah dan menyesuaikan konfigurasi gammu dengan 

perintah berikut: 

#sudo gammu-config 

Edit baris konfigurasi dengan konfigurasi seperti dibawah ini 

[gammu] 

port = /dev/ttyUSB0 

connection = at115200 

[smsd] 

service = mysql 

driver  = native_mysql 

logfile = /etc/smslog 

debuglevel = 1 

User=gammu     #user database gammu 

password=admingammu  #password database gammu 

pc=localhost     #alamat database 

database=gammu  #nama database 

simpan dan keluar dengan perintah ctrl+x dan y dari keyboard. Untuk 

memulai dan menghentikan program Gammu gunakan perintah berikut 

#/etc/init.d/gammu-smsd start 

#/etc/init.d/gammu-smsd stop 

Sampai disini installasi gammu telah selesai dan siap digunakan. 
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3.7. Pengujian 

  Pengujian perangkat lunak merupakan proses uji terhadap elemen-

elemen perangkat lunak yang telah dibuat untuk menunjukkan apakah 

perangkat lunak tersebut sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Penulis 

melakukan pengujian perangkat lunak dengan metode black box.  

  Pengujian black box adalah proses menjalankan program untuk 

menemukan kesalahan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. 

Pengujian ini mengabaikan mekanisme internal system dan lebih fokus 

pada output yang dihasilkan yang merespon input yang dipilih dan kondisi 

eksekusi. Adapun hal-hal yang akan diujikan menggunakan metode black 

box  ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian autorespon SMS 

 Pengujian autorespon SMS dilakukan dengan melakukan permintaan 

kepada server autorespon sesuai format sms yang dibuat. Dari 

pengujian tersebut, penulis memperoleh hasil bahwa semua fitur 

autorespon dapat berjalan dengan baik. 

b. Pengujian fungsi-fungsi pada interface web 

 Pengujian Interface web dilakukan dengan menjalankan program 

tersebut. Dari pengujian ini, penulis memperoleh hasil bahwa fitur-

fitur yang ada pada program dapat berjalan dengan baik. Baik 

penerimaan maupun pengiriman sms dapat berjalan dengan lancar. 

 


