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ABSTRACT

Saat ini hampir dipastikan semua orang memanfaatkan teknologi selular. Salah satu
layanan seluler yang populer adalah SMS (Short Message Service). SMS sangat diminati karena
penggunaannya yang mudah dan berbiaya murah.
Aplikasi SMS Auto Reply Terbatas merupakan aplikasi yang dapat membantu
membalas sms secara otomatis, saat ada sms masuk kedalam handphone. Aplikasi ini
dilengkapi beberapa menu seperti : fitur tulis pesan, melihat kotak masuk sms, melihat kotak
keluar sms, dan pengaturan jadwal personal, serta switch menyalakan dan mematikan fitur auto
reply. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi ini beroperasi pada sistem operasi Andorid
Jelly Bean, membutuhkan memory RAM sebesar 14,2 MB serta membutuhkan waktu rata-rata
2,1detik untuk membuka dan membalas pesan.
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1. PENDAHULUAN
Saat ini dapat dipastikan hampir semua
orang memanfaatkan teknologi selular. Salah
satu layanan seluler yang populer adalah
SMS (Short Message Service). SMS sangat
diminati karena penggunaannya yang mudah
serta biayanya yang murah.
Short Message Service (SMS) adalah
sebuah layanan yang dilaksanakan dengan
sebuah telepon genggam untuk mengirim atau
menerima pesan-pesan pendek. Pada mulanya
SMS dirancang sebagai bagian daripada
GSM, tetapi sekarang sudah didapatkan pada
jaringan bergerak lainnya termasuk jaringan
UMTS. Sebuah pesan SMS maksimal terdiri
dari 140 bytes.
SMS autoreply merupakan salah satu
layanan SMS yang memungkinkan pengguna
berkomunikasi secara 2 arah dengan pengguna
telepon genggam lainnya. Layanan ini
bekerja dengan konsep setiap kali pengguna
mengirimkan SMS maka pengguna telepon
genggam tersebut akan mendapatkan balasan
secara otomatis.
PutuAnrisaPriyasta, dkk (2013) telah
menerapkan
sms
auto
reply
untuk
Pengemudiberbasis Data-Data GPS Time
Series. Aplikasi yang dibangun memiliki
kemampuan untuk menangkap dan mampu
mengolah data-data GPS yang terurut
berdasarkan waktu sehingga nantinya bisa
menentukan perilaku yang
tepat untuk
pengguna. Untuk dapat mendeteksi apakah
pengguna sedang berada di jalan dan
Mengemudi digunakan data-data yang
diambil dari GPS kemudian data-data
tersebut di urutkan sesuai urutan waktu (time
series) dan di analisis.
Frans
Richard
Kodong (2015)
menerapkan
menciptakan aplikasi SMS
Autoreply berbasis pemrograman matlab.
Pemanfaatan
aplikasi
Autoreply
menggunakan
MATLAB pada bidang
rekayasa khususnya teknik komputasi masih
sangat kurang. Pada penelitian ini, Frans
mengembangkan
aplikasi
Autoreply
menggunakan XAMPP, Gammu, Modem
Wavecom Fastrack, dan pemrogramannya
menggunakan MATLAB 2013.
Dari penelitian sms autoreply yang ada,
masih belum terlihat adanya aplikasi auto reply
terbatas yang dapat mengatur jadwal
pengiriman pesan, memilah berdasarkan

kategori
pengirim,
serta
memiliki
pengaturan template pesan.Oleh karena itu
pada penelitian ini akan dikembangkan
aplikasi sms auto reply dengan fitur-fitur
tersebut.

2. PerancanganSistem
Pada tahap ini dilakukan perancangan
sistem yang meliputi : Use Case Diagram,
Class Diagram, Activity Diagram, Sequence
Diagram dan State Diagram.
Use Case Diagram menggambarkan
interaksi sistem dengan entitas luar yaitu
Pengguna. Pengguna berhak untuk menulis
dan menerima pesan. Pengguna memiliki
hak penuh terhadap opsi pengaturan seperti
mengatur
kapan
aplikasi
tersebut
diaktifkan/dinonaktifkan,
mengatur
template serta mengatur kategori pesan.Use
Case diagram dapat dilihat pada Gambar 1.

Tulis Pesan
<<include>>
<<include>>

SMS Baru

Kotak Masuk Pesan

<<include>>

Pesan Keluar

Pengaturan Otomatis
Pengaturan

<<extend>>
<<extend>>

Penerima SMS (User)

Pengaturan Template

<<extend>>

Kategori Keluarga
<<include>>

Tentang

Pesan Kategori

<<include>>
<<include>>

Keluar

Kategori Teman

Kategori Rekan Kerja

Gambar 1.Use Case DiagramAplikasi
SMS Auto Reply
Class
diagram
menunjukkan
hubungan antar class yang terlibat pada
aplikasi tersebut. Class diagram dapat
dilihat pada Gambar 2.
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Pesan Masuk

Tulis Pesan
+IsiPesan
+NoTujuan
+AmbilNomor
+TulisPesan()
+KirimPesan()
+Batal()
+Back()

Pesan Keluar

+IsiPesanMasuk
+TanggalPesanMasuk
+WaktuPesanMasuk
+NomorPengirim

+IsiPesanKeluar
+TanggalPesanKeluar
+WaktuPesanKeluar
+NomorPenerima

+PesanMasuk()
+TeruskanPesan()
+HapusPesan()
+Back()

+PesanKeluar()
+TeruskanPesan()
+HapusPesan()
+Back()

Pesan
+TulisPesan()
+PesanMasuk()
+PesanKeluar()
+Back()

Tentang

Menu Utam a

+Tentang()
+Back()

Keluar

+Menu()

+Keluar()

Pengaturan
+PengaturanOtomatis()
+PengaturanTemplate()
+PengaturanKategori()
+PengaturanWaktu()
+Back()

Pengaturan Otom atis

Pengaturan Tem plate

Pengaturan Kategori

Pengaturan Waktu

+SetOn
+SetWaktu

+IdTemplate
+PesanTemplate

+SetOtomatis()
+DeteksiPesan()
+KirimPesan()
+Back()

+Template()
+SetTemplate()
+IsiTemplate()
+Back()

+KategoriKeluarga
+KategoriTeman
+KategoriRekanKerja
+TambahNomor
+IsiPesan

+IdWaktu
+WaktuMulai
+WaktuSelesai
+TanggalMulai
+TanggalSelesai
+IsiPesan

+KategoriKeluarga()
+KategoriTeman()
+KategoriRekanKerja()
+Back()

+Back()

Gambar 2. Class diagram

Activity Diagram menggambarkan alur
yang terjadi saat user melakukan interaksi
dengan sistem. Gambar 3,4,5,6 menunjukkan
activity diagram yang terdapat pada aplikasi
auto reply sms ini.
Gambar 3. memperlihatkan activity
pengguna yang dapat menulis, mengirim, dan
membatalkan pesan.
User

Gambar 4. memperlihatkan activity
pengguna yang dapat melihat dan
mengakses kotak masuk pesan. Pada kotak
masuk tersebut pengguna dapat menghapus
pesan yang dipilih atau mengirim ulang ke
nomor yang dituju.
User

Memilih Menu
Kotak Masuk

System

Menampilkan Form
Kotak Masuk

System

Form Kotak Masuk

Memilih Menu
Tulis Pesan

Menampilkan Form
Tulis Pesan

Memilih Hapus
Pesan

Form Tulis Pesan

Memilih
Teruskan Pesan

Memilih Kirim
Pesan

Mengirim Pesan

Memasukkan Nomor
Tujuan dan memilih
kirim pesan

Menghapus Pesan

Menampilkan Form
Teruskan Pesan

Mengirim Pesan

Memilih Batal

Gambar 4. Activity Diagram Kotak
Masuk
Gambar 3. Activity Diagram Menulis Pesan
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Gambar 5. Memperlihatkan activity
pengguna dalam pengaturan otomatisasi
pengiriman pesan. Jika on, pesan akan
otomotis tekirim, namun apabila dipilih off
makan pesan tidak akan terkirim.
User

Memilih Menu
Pengaturan Otomatis

System

Menampilkan Form
Pengaturan Otomatis

User

Memilih Menu
Pengaturan

System

Menampilkan Menu :
Pengaturan Pesan
Otomatis, dan Pengaturan
Template

Memilih Pengaturan
Pesan

Memilih Pengaturan
Pesan Template

Memilih Switch
On atau Off

Memilih Switch
On

Memilih Switch
Off

Menjalankan fungsi
membalas pesan
otomatis

Gambar
6.
Activity
Pengaturan template pesan

Diagram

Mematikan fungsi
membalas pesan
otomatis

Sequence Diagram digunakan untuk
melihat
urutan
langkah
dalam
pemrograman.
Sequence
diagram
ditunjukkan pada gambar 7,8,9, dan 10.

Gambar 5. Activity Diagram Pengaturan
switch otomatisasi pengiriman pesan
Gambar 6. Memperlihatkan activity
pengguna dalam pengaturan template pesan.
Template pesan adalah contoh-contoh pesan
yang sudah disediakan oleh sistem, yang bisa
langsung digunakan oleh pengguna. Contoh
template pesan yang disediakan seperti“Saya
sedang kuliah”, “Saya sedang di jalan”,
“Nanti saya hubungi lagi”, dst.

Gambar 7. Sequence Diagram Kotak
Pesan Masuk

Gambar 8. Sequence Diagram Kotak
Pesan Masuk
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Gambar 9. Sequence Diagram
Pengaturan Pesan Otomatis
Gambar 12. Halaman Utama
Pada menu pesan terdapat beberapa
sub menu yaitu : menu Tulis Pesan yang
digunakan untuk menulis dan mengirim
pesan, menu Pesan Masuk untuk
menampilkan pesan yang masuk ke
handphone, serta Menu Pesan Keluar utnuk
menampilkan riwayat pesan yang terkirim.

Gambar 10. Sequence Diagram
Pengaturan Template
State
Diagram
digunakan
untuk
menjelaskan beragam kondisi atau keadaan
yang dapat terjadi terhadap class-class
aplikasi serta kegiatan apasaja yang dapat
merubah kondisi atau keadaan tersebut. State
diagram ditunjukkan pada gambar 11.
Gambar 13. Sub Menu Pesan

Button back ditekan

Button back ditekan
Menu Pengaturan

Button Pengatuan Otomatis
ditekan

Button Pengaturan diklik

Pengaturan Pesan Otomatis

switch on ditekan
Fungsi Membalas Otomatis
Dijalankan

Button back ditekan

Button back ditekan

switch off ditekan
Fungsi Membalas Otomatis
Dimatikan

Gambar 11. State Diagram
3.

Hasil dan pembahasan
Pada halaman utama, terdapat terdapat 4
tombol. Yaitu tombol Pesan, tombol
Pengaturan, tombol tentang dan tombol
keluar.

Pada Menu pengaturan, terdapat
beberapa sub menu yaitu : Menu
Pengaturan Otomatis digunakan untuk
membalas SMS secara otomatis, menu
Pengaturan Template digunakan untuk
mengatur template pesan, menu Pengaturan
Kategori digunakan untuk mengatur
kategori berdasarkan keluarga, teman, serta
rekankerja.
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Gambar 14. Sub Menu Pengaturan

3.1

Menu Pesan
Saat sub menu tulis pesan dipilih, akan
muncul form untuk menuliskan pesan ke
nomor tujuan. Nomor tujuan dapat ditulis
langsung atau diperoleh dari tombol pilih
nomor kontak.
Isi dan nomor tujuan harus terisi, jika tidak
maka pesan tidak akan terkirim. Sub menu
tulis pesan ditunjukkan pada gambar 15.

Gambar 16. Form Pesan Masuk
Saat sub menu pesan keluar dipilih,
akan muncul form pesankeluar. Form
tersebut berisi riwayat sms yang telah
terkirim, dilengkapi dengan nomor tujuan,
tanggal pengiriman, dan waktu terkirim.
Pengguna dapat menekan sms untuk
menampilkan isi pesan lebih detail.
Tampilan pesan keluar ditujukkan pada
gambar 17.

Gambar 17. Form Pesan Masuk
Gambar 15. Menu Tulis Pesan
Saat sub menu pesan masuk dipilih,
akan muncul form pesan masuk berisi pesan
sms yang masuk dilengkapi nomor pengirim,
tanggal, dan waktu terima. Pengguna dapat
menekan sms untuk menampilkan isi pesan
yang lebih detail.Tampilan form pesan masuk,
ditunjukkan pada gambar 16.

3.2

Menu Pengaturan
Setelah pengguna memilih menu
pengaturan maka akan tampil beberapa
submenu, salah satunya adalah Pengaturan
Otomatis. Pada Pengaturan Otomatis,
pengguna dapat mengatur pesan yang
masuk tersebut apakah dibalas secara
otomatis atau tidak. Jika switch on
dinyalakan maka pesan yang masuk akan
dibalas sesuai kategori, secara otomatis.
Form Pengaturan Otomatis ditunjukkan
pada gambar 18.
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Gambar 18. Form Pengaturan Otomatis
Jika checklist status waktu dipilih, maka
akan tampil waktu mulai dan waktu selesai.
Jika ada sms yang masuk, maka akan dibalas
sesuai pengaturan waktu otomatis ini. Jika
checklist dimatikan namun status autoreply
masih menyala, maka pesan yang masukakan
dibalas sesuai pesan kategori tanpa terbatas
waktu. Tampilan pengaturan otomatis dengan
status waktu seperti gambar19.

Gambar 20. Pengaturan template
Pada form template, pengguna
dapat menambah template baru. Ketika
tombol tambah template ditekan, maka
akan muncul form input template seperti
gambar21. Apabila pengguna menekan
tombol simpan dan template belum diisi
maka akan tampil peringatan yang berisi
template harus diisi. Tampilan peringatan
seperti gambar22.

Gambar 19. Form Pengaturan Otomatis
dengan status waktu
Pada Sub menu Pengaturan Form
template, digunakan untuk menampilkan
template yang tersimpan dalam database.
Pengguna dapat menambahkan template baru,
mengubah
template,
dan
menghapus
template.Tampilan form template ditunjukkan
pada gambar20.

Gambar 21. Menambah template baru

8

Gambar 22. Peringatan menambah template
baru gagal dilakukan

Pada Menu Pengaturan Kategori, terdapat
beberapa sub menu yaitu : Kategori Keluarga,
Kategori Teman, dan Kategori Rekan Kerja.
Tampilan
form
pengaturan
kategori
ditunjukkan pada gambar23.

Gambar 23. Form menu pengaturan sub menu
Kategori
Saat pengguna memilih Pengaturan
Kategori Keluarga, akan muncul form
kategori keluarga yang berisi semua nomor
keluarga beserta isi pesannya. Isi pesan dapat
diambil dari template serta dapat diubah dan
dihapus.Tampilan form simpan pesan kategori
keluarga ditunjukkan pada gambar24.

Gambar 24. Simpan Pesan kategori
keluarga
Jika pada Pengaturan, tombolpilih
template ditekan maka akan muncul
template pesan yang dapat dipilih untuk
kategori yang diinginkan, seperti yang
ditujukkan pada gambar 25.

Gambar 25. Pilih template

Pengguna dapat menambahkan nomor
pada kategori keluarga dengan cara
menekan tombol tambah nomor, seperti
pada gambar 26. Pada Form tersebut
terdapat dua pilihanya itu simpan dan batal.
Ketika tombol simpan ditekan dan form
nomor belum diisi maka akan tampil seperti
gambar 27.
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Gambar 26. Form tambah nomor keluarga

Gambar 28. Peringatan kesalahan karena
nomor di kategori teman tersebut telah ada
Pada form pengaturan waktu,
pengguna dapat mengatur balasan pesan
berdasarkan range waktu yang diaturnya.
Pengguna harus mengatur waktu mulai,
waktu selesai, tanggal mulai, tanggal
selesai, dan isi pesan. Form pengaturan
waktu seperti gambar 29.

Gambar 27. Peringatan kesalahan karena
nomor tersebut telah ada

Pada form kategori keluarga, pengguna
dapat menambahkan nomor dengan cara
menekan tombol tambah nomor, namun pada
saat penyimpanan nomor akan dideteksi
apakah nomor yang dimasukkan pengguna
sudah pernah didaftarkan pada kategori lain.
Peringatan jika nomor sudah terdaftar pada
kategori lain seperti gambar 28.

Hasil Pengujian Aplikasi
Pengujian perangkat lunak dilakukan
menggunakan metode Black box. Dari hasil
pengujian dapat diketahui bahwa semua
semua fungsi yang dibutuhkan telah
berjalan dengan sempurna.
Tes
kinerja
dilakukan
untuk
mengetahui kecepatan dan ketepatan
aplikasi SMS Auto Reply ini. Hasil dari tes
kinerja tersebut adalah sebagaiberikut :
1. Pada saat berjalan di smartphone,
Aplikasi
SMS
Auto
Reply
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2.
3.

membutuhkan memori RAM sebesar 14,2
MB.
Waktu yang dibutuhkan untuk membuka
antar halaman rata-rata 1.1detik.
Waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi
sms yang masuk dan membalasnya ratarata 2,1 detik.

4. Kesimpulan
Dengan diselesaikannya program sms
autoreply berbasis android, dapat diberikan
kesimpulan :
1. Aplikasi
sms
Autoreply
dapat
mempermudah pengguna untuk mengirim
sms, melihat sms masuk, dan melihat sms
keluar berdasarkan kategori dan waktu
yang telah diatur sebelumnya.
2. Aplikasi SMS Autoreply terbatas ini
mengijinkan pengguna membalas sms
secara otomatis ketika ada sms yang
masuk pada handphone dengan kecepatan
rata-rata sebesar 2,1detik.
3. Aplikasi SMS Autoreply berbasis android
inidapat digunakan pada semua device
android dengan minimal operating system
Android Jelly Bean.
4. Dari hasil pengujian menggunakan metode
Black box, dapat diketahui bahwa aplikasi
telah berjalan dengan sesuai.
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