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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam pembuatan sistem yang akan dibangun mengacu dari beberapa 

penelitian yang sudah ada, acuan yang digunakan dijabarkan sebagai berikut :  

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Suhendra dan Siregar  (2013), 

tentang Aplikasi SMS Gateway Untuk Pemesanan Urea dan Amonia di PT. Pupuk 

Sriwijaya Palembang yang berfokus pada sistem informasi pemesanan pupuk di 

kabupaten-kabupaten Palembang. Sistem yang dibangun memudahkan proses 

pemesanan yaitu lebih cepat dan efisien karena tidak harus datang ke lokasi. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Kristiyanto (2015), tentang 

Implementasi SMS Gateway Untuk Informasi Tagihan  Pada Lembaga Kursus I – 

Robo Semarang. Sistem yang dibangun menggunakan bahasa pemrogaman PHP 

dan sistem ini memudahkan para siswa didik untuk memperoleh dua informasi 

tagihan, yaitu informasi tagihan kredit robot dan informasi tagihan kursus secara 

langsung dengan cepat dan mudah. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Kusrini (2013), tentang Perancangan 

Sistem SMS Gateway Sebagai Media Informasi Nilai dan Absen Siswa SMA 

Negeri 1 Garawangi di SMA Negeri 1 Garawangi. Sistem yang dibangun bisa 

digunakan oleh Guru kelas untuk mengirimkan informasi nilai ke orang tua dengan 

melalui sms yang dapat dijalankan pada sistem dan Orang tua bisa mengirimkan 
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sms ke nomor handphone server sistem untuk mendapatkan informasi akademik 

anaknya. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Rahma, tentang Aplikasi Penyewaan 

Lapangan Futsal Berbasis Web dan SMS Gateway pada tahun 2015 dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Framework CodeIgneter. Dalam penelitian ini 

hanya berfokus pada sistem pemesanan lapangan dan  melihat jadwal lapangan 

futsal. 

Penelitian yang pernah dilakukan Rahmawati dan Anshori (2016), tentang 

Aplikasi SMS Gateway Pembelian Tiket Pertandingan Klub Sepak Bola Arema 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, sistem yang dibangun hanya bisa 

diakses oleh suporter yang mempunyai nomor identitas diri yang bisa melakukan 

pemesanan tiket. 

Penelitian yang dilakukan Nugroho (2018), tentang  Implementasi Gammu 

Pada Sistem Pemesanan Lapangan Futsal Berbasis Web di Telaga 1 Seturan 

Sleman, menggunakan bahasa pemrograman CodeIgneter, sistem yang dibangun 

untuk memberikan kemudahan member untuk melakukan pemesana lapangan 

secara online, menampilkan informasi jadwal lapangan futsal, sistem SMS Gateway 

dibangun menggunakan Gammu, dan sistem dapat mengirim sms ke member secara 

otomatis. 

Perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan 

dapat dilihat pada tabel 2.1 Tinjauan Pustaka, sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

No Penulis Domain 

Bahasa 

Pemrogra

man Hasil 

1. Suhendra 

dan Siregar  

(2013) 

Pemesanan Urea 

dan Amonia 

 

PHP - Pemesanan pupuk 

setiap kabupaten dapat 

dilakukan dari 

kabupaten masing-

masing tanpa harus 

datang ke PT. Pupuk 

Sriwijaya Palembang 

- Proses pemesanan lebih 

cepat dan efisien 

karena tidak harus 

datang ke lokasi 

 

2. Kristiyanto 

(2015) 

Informasi 

Tagihan  Pada 

Lembaga 

Kursus I – Robo 

Semarang 

PHP - Sistem ini 

memudahkan para 

siswa didik untuk 

memperoleh dua 

informasi tagihan, yaitu 

informasi tagihan 

kredit robot dan 

informasi tagihan 

kursus secara langsung 

dengan cepat dan 

mudah 

 

3. Kusrini 

(2013) 

 

Informasi Nilai 

dan Absen 

Siswa SMA 

Negeri 1 

Garawangi 

-  - Guru kelas dapat 

mengirimkan informasi 

nilai ke orang tua 

dengan melalui sms 

yang dapat dijalankan 

pada sistem 

- Orang tua dapat 

mengirimkan sms ke 

nomor handphone 

server sistem untuk 

mendapatkan informasi 

akademik anaknya 

 

4. Rahma 

(2015) 

Penyewaan 

Lapangan Futsal  

PHP - Penyewa dapat 

mengetahui informasi 

jadwal lapangan yang 

tersedia tanpa datang 
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No Penulis Domain 

Bahasa 

Pemrogra

man Hasil 

langsung ke tempat 

futsal 

- Bisa melakukan 

pemesanan jadwal 

karena di aplikasi 

terdapat fitur sms 

gateway untuk 

pemesanan lapangan 

futsal  

 

5. Rahmawati 

dan 

Anshori 

(2016) 

Pembelian Tiket 

Pertandingan 

Klub Sepak 

Bola Arema 

PHP - Suporter yang 

mempunyai nomor 

identitas diri yang 

hanya dapat melakukan 

pemesanan tiket 

- Suporter dimudahkan 

untuk mendapatkan 

tiket karena tanpa harus 

mengantri di loket atau 

tiket box  

6. Nugroho 

(2018) 

Pemesanan 

Lapangan Futsal 

Berbasis Web  

PHP - Menampilkan 

Informasi Jadwal 

Lapangan Futsal 

- Memberikan 

kemudahan member 

untuk melakukan 

pemesana lapangan 

secara online. 

- Sistem SMS Gateway 

dapat mengirim sms ke 

member secara 

otomatis. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Tentang Lapangan Futsal Telaga 1 Seturan Sleman 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi 

di Indonesia yang tidak berlebihan jika disebut miniatur Indonesia karena 

terdapat julukan kota Pelajar. Dimana banyak pelajar dan mahasiswa dari 
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berbagai daerah di Indonesia yang tinggal sementara di Yogyakarta untuk 

menempuh study di berbagai Unversitas di Yogyakarta. Selain itu keramah 

tamahan dari penduduknya juga menjadi ciri khas masyarakat Yogyakarta 

yang membuat pelajar atau mahasiswa betah berlama-lama di Yogyakarta.  

Sebagai Kota Pelajar, tidak sedikit pelajar atau mahasiswa yang 

ingin menyalurkan hobi seperti bermain Futsal untuk berolahraga demi 

menjaga kesehatan. Dengan itu Telaga 1 yang beralamat di Jl. Perumnas, 

Mundu, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta  adalah pilihan 

akomodasi yang tepat ketika ingin bermain Futsal, karena letaknya yang 

strategis dari lingkungan pelajar atau mahasiswa.  

Lapangan futsal Telaga 1 memiliki lima lapangan dalam satu 

ruangan, memiliki fasilitas seperti, ruang ganti pemain, kamar mandi, 

mushola, dan layanan kebersihan setiap hari. Sehingga dengan adanya 

fasilitas tersebut Telaga 1 adalah pilihan yang tepat untuk bermain futsal. 

 

2.2.2 Sistem Pemesanan 

Menurut Edwin dan Chris (1999:1) Pemesanan dalam arti umum 

adalah perjanjian pemesanan tempat antara dua pihak atau lebih, perjanjian 

pemesanan tempat tersebut dapat berupa perjanjian atas pemesanan suatu 

ruangan, kamar, tempat duduk dan lainnya, pada waktu tertentu dan disertai 

dengan produk jasanya. Produk jasa yang dimaksud adalah jasa yang 

ditawarkan pada perjanjian pemesanan tempat tersebut, seperti pada 
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perusahaan penerbangan atau perusahaan pelayaran adalah perpindahan 

manusia atau benda dari satu titik ketitik lainnya. 

 

2.2.3 Futsal 

Futsal berasal dari bahasa Spanyol yakni Futbol dan Sala, gabungan 

dua kata itu mengandung arti sepak bola dalam ruangan. Menurut sumber 

informasi dari FIFA, futsal sudah dimainkan pertama kali di negara Uruguay 

dan diperkenalkan oleh Juan Carlos Ceriani yang menjadi pelatih sepak bola 

asal Argentina.  

Pada tahun 1930, permainan futsal pertama kali diperkenalkan di 

Uruguay dan sudah menyebar serta menarik perhatian di seluruh wilayah 

Amerika Selatan khususnya di Brasil. Salah satu bintang sepak bola Brasil, 

Pele mulai tertarik mengembangkan bakat futsal. Semenjak perkembangan 

futsal di Brasil semakin pesat dengan adanya perlindungan Federation 

Internationale de Football Association. Kemudian pada tahun 1989, FIFA 

secara resmi memasukkan futsal sebagai satu bagian atau olahraga sepakbola. 

Pada tahun 1989 FIFA mengambil alih semua penyelenggaraan kejuaraan 

dunia futsal. 

 

2.2.4 SMS (Short Message Service) Gateway 

SMS-Gateway merupakan penyebaran pesan/informasi dengan 

menggunakan SMS. Penyebaran pesan/informasi dapat dilakukan kebanyak 

nomor secara otomatis dan cepat yang langsung terhubung dangan database 
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nomor-nomor ponsel. Cara kerja SMS-Gateway pada dasarnya hampir sama 

dengan mengirimkan SMS melalui handphone pada umumnya. Hanya saja, 

bedanya adalah perangkat pengirimnya bukan menggunakan handphone, 

tetapi menggunakan modem GSM. Modem inilah yang dikendalikan oleh PC 

menggunakan aplikasi SMS-Gateway dan Gammu. (Daud Edison Tarigan, 

2012) 

 

2.2.5 PHP 

Menurut Peranginangin (2006) PHP singkatan dari PHP Hypertext 

Preprocessor merupakan bahasa pemrograman yang digunakan sebagai 

bahasa script server-side dalam pengembangan Web yang disisipkan pada 

dokumen HTML. Penggunaan PHP memungkinkan Web dapat dibuat 

dinamis sehingga maintenance situs Web tersebut menjadi lebih mudah dan 

efisien. 

 

2.2.6 CodeIgneter 

Menurut Ibnu Daqiqil (2011) dalam bukunya, CodeIgneter adalah 

sebuah framework PHP yang dapat mempercepat pengembang untuk 

.membuat sebuah aplikasi web. Ada banyak helper dan library yang berguna 

didalamnya dan tentunya mempermudah proses pengembangan sistem. Ibarat 

membangun rumah maka tidak perlu membuat semen, memotong kayu 

menjadi papan, mengubah batu menjadi porselen, cukup memilih komponen-

komponen tersebut lalu kombinasikan menjadi rumah yang indah. 
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2.2.7 CSS (Cascading Style Sheet) 

Menurut Nugroho (2013) Cascading Style Sheet (CSS) merupakan 

sebuah dokumen yang digunakan untuk memformat halaman web agar lebih 

indah dan menarik, seperti melakukan pengaturan global yang berkaitan dengan 

objek tetap, misalnya memberikan warna pada halaman web, pengaturan lebar 

dan kecil bagian web serta menentukan bentuk font, jenis huruf yang digunakan 

secara menyeluruh dalam halaman web. 

 

2.2.8 Database 

Menurut Fatansyah (1999) Basis Data terdiri atas 2 kata, yaitu Basis 

dan Data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat 

berkumpul. Sedangkan Data adalah reresentasi fakta dunia nyata yang 

mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, 

keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, 

teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya.  

 

2.2.9 MySQL 

MySQL merupakan database yang paling populer digunakan untuk 

membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan 

pengolahan datanya (Sidik, 2005).  
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2.2.10 Gammu 

Menurut Daud Edison Tarigan Gammu adalah sebuah aplikasi yang 

dapat digunakan unutk mengelola berbagai fungsi handphone, modem, dan 

perangkat sejenisnya.. 

 Kelebihan Gammu dibanding tool SMS-Gateway lainnya adalah : 

1. Gammu bisa jalankan di Windows maupun Linux. 

2. Banyak device yang kompatibel dengan Gammu. 

3. Gammu menggunakan database MySQL. 

4. Gammu adalah aplikasi open source yang dapat dipakai secara 

gratis. 

Aplikasi Gammu berjalan secara background dimana setiap saat 

Gammu memonitor SMS devices dan database SMS-Gateway. Saat ada SMS 

masuk ke SMS devices, maka Gammu langsung memindahkannya ke dalam 

inbox di database SMS gateway. Sebaliknya saat aplikasi pengirim SMS 

memasukkan SMS ke dalam outbox dalam database SMS-Gateway, maka 

Gammu mengirimkannya melalui SMS devices, dan memindahkan SMS ke 

sentitem dalam database. 

Gammu adalah nama sebuah project dan perangkat lunak yang 

ditujukan untuk membantu programmer membangun aplikasi, script dan 

drivers yang dapat digunakan untuk semua fungsi pada telepon seluler, 

modem atau alat sejenisnya. Sekarang Gammu telah menyediakan codebase 

yang stabil dan mapan untuk berbagai macam telepon yang ada dipasaran 

dibandingkan dengan project sejenis, misalnya daftar panggilan, SMS 
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pengambilan, daftar buku telepon, kalender, dan akses telepon ke file sistem. 

Gammu dalam pembuatan program aplikasi pengolah data meeting ini 

digunakan sebagai aplikasi/interface penunjang untuk mengirimkan dan 

menerima sms dari pengolahan data meeting. 

Gammu terdiri atas dua proses yaitu proses aplikasi dan proses 

daemon, serta sebuah perpustakaan.. berikut ini penjelasan setiap komponen 

tersebut: 

a. Gammu sebagai aplikasi dan proses Daemon 

Proses ini bekerja ketika perintah Gammu dijalankan pada 

lingkungan Shell beserta perintahnya disertakan sesuai fungsi 

yang diinginkan. Contoh sederhananya dalam pemanfaatan 

gammu sebagai aplikasi adalah dalam pembuatan Gammu SMS 

Daemon. Gammu SMS Daemon adalah program yang serta 

berkala membaca modem GSM untuk mengecek ada tidaknya 

pesan yang diterima lalu menyimpan dalam penyimpanan. 

Selain itu SMS Daemon juga dapat digunakan untuk mengirim 

SMS. Gammu SMS Daemon dapat mengelola SMS dalam 

jumlah besar dan memproses SMS secara otomatis. Saat ini 

Gammu dapat menyimpan pesan yang diterima dalam file atau 

dalam berbagai jenis basis data misalnya seperti MySQL. Dalam 

paket gammu termasuk juga gammu-smsd-inject alat untuk 

membantu membuat pesan teks panjang dan gammu-smsd-inject 

untuk memonitor status Daemon SMS atau telepon. Untuk 



16 

 

 
 

mengelola SMS, menggunakan Kalkun Frinted dengan gammu 

sebagai mesin SMS yang dapat mengirim dan menerima SMS 

dari modem/ponsel. 

b. Perpustakaan Gammu (LibGammu) 

LibGammu adalah perpustakaan yang ada pada aplikasi Gammu 

yang menyediakan fitur telepon agar terkoneksi dengan ponsel 

dari berbagai vendor yang berbeda . LibGammu mempunyai 

standar API (Application Programming Interface) untuk 

mengakses fungsi-fungsi yang ada di modem. Fungsi-fungsi 

yang dapat ditangani oleh API di LibGammu diantaranya: 

1. Inisialisasi, penanganan dan penggunaaan daftar panggilan. 

2. Pengambilan, backup dan mengirim SMS. 

3. Daftar Buku telepon, ekspor dan impor (juga dari format 

standar seperti vCard). 

4. Kalender dan daftar tugas, ekspor dan impor (juga dari 

format standar seperti vCalender atau iCalender). 

5. Pengumpulan data telepon beserta jaringan informasinya. 


