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BAB II

DASAR TEORI

Bab ini membahas dasar-dasar teori yang digunakan untuk menunjang

penulisan skripsi “Rancang Bangun Aplikasi Layanan Pengecekan Tabungan dan

Belanja Online Berbasis SMS Dengan Menggunakan Metode Spiral Boehm”.

Dasar teori yang dibutuhkan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah

adalah Metode Spiral Boehm, Short Short Message Service (SMS) Gateway dan

AT Commands.

2.1 Metode Spiral Boehm

Pada sub bab ini dijelaskan mengenai pengertian Metode Spiral Boehm

dan Manajemen Resiko.

2.1.1 Pengertian Metode Spiral Boehm

Metode Spiral Boehm merupakan metode pengembangan perangkat lunak

yang diusulkan oleh Boehm.  Metode ini berdasarkan pada resiko-resiko yang

mungkin akan terjadi dalam proses pengembangan perangkat lunak yang

kemudian terdapat menejemen resiko untuk mencari solusi dari resiko-resiko

tersebut.  Metode Spiral Boehm berbentuk spiral yang setiap putarannya

merupakan tahapan proses pengembangan perangkat lunak.  Metode ini tidak

memiliki tahapan yang tetap, karena tahapan disesuaikan dengan masing-masing

proses pengembangan perangkat lunak yang satu sama lain tidak sama.  Metode

Spiral Boehm terbagi menjadi empat tahapan besar.  Yaitu :

1. Pembuatan tujuan

Menentukan tujuan pembuatan perangkat lunak, menentukan sasaran

pembuatan perangkat lunak, mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin

akan terjadi dan mencari strategi alternatif lain untuk mengatasi resiko-

resiko tersebut.
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2. Perkiraan dan Pengurangan Resiko

Untuk setiap resiko yang telah diidentifikasi, dibuatkan analisis resiko, dan

mencari solusi untuk mengurangi resiko.

3. Pengembangan dan Validasi

Menganalisis kebutuhan baik kebutuhan fungsional, kebutuhan data.

Kemudian melakukan perancangan sistem, implementasi, dan pengujian.

4. Perencanaan

Perencanaan penggunaan metode yang tepat untuk Software Dovelopment

Life Cycle (SDLC) perangkat lunak, perencanaan pengembangan, uji coba

perangkat lunak, dan perencanaan pengembangan selanjutnya.

[LAD-06:20-22].

2.1.2 Manajemen Resiko

Perbedaan antara Metode Spiral Boehm dengan metode lainnya adalah

Metode Spiral Boehm berdasar resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam proses

pengembangan perangkat lunak.  Resiko adalah yang dapat menyebabkan

kesalahan atau kegagalan.  Resiko merupakan ketidakcukupan informasi.  Resiko

dapat diatasi dengan kegiatan yang dapat menutupi informasi yang kurang.  Hal-

hal yang bertentangan dengan tujuan, dapat menjadi resiko yang kemudian harus

diidentifikasi sebagai sumber resiko.  Selanjutnya resiko tersebut dianalisis lebih

detail. [LAD-06:159-160].

2.2 Short Message Service (SMS) Gateway dan AT Commands

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai SMS Gateway dan AT

Commands.

2.2.1 Short Message Service (SMS) Gateway

SMS Gateway adalah gerbang untuk menyebarkan informasi dalam bentuk

SMS.  Dengan SMS Gateway, dapat menyebarkan pesan ke banyak nomor dalam

satu kali langkah tanpa harus mengetikkan satu persatu nomor tujuan.  Dan juga
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dapat mengelola pesan yang ingin dikirim, sehingga dapat mengirimkan pesan

yang berbeda untuk setiap nomor tujuan.  Cara kerja SMS Gateway sama dengan

mengirimkan SMS melalui telepon selular.  Hanya berbeda pada perangkat

pengirimnya.  SMS Gateway menggunakan modem sebagai perangkat pengirim

pesannya. [TAR-12].

Komputer yang telah memiliki aplikasi SMS Gateway mengirimkan pesan

berupa SMS melalui modem dengan menggunakan jaringan GSM yang akhirnya

dapat diterima oleh telepon selular.

Gambar 2.1 Cara Kerja SMS Gateway

Sumber : [TAR-12].

2.2.2 AT Commands

AT Commands merupakan perintah untuk mengontrol modem.  AT

merupakan singkatan ATTENTION.  Setiap baris perintah selalu dimulai dengan

“AT” atau “at”.  Modem GSM mendukung perintah AT Commands yang khusus

untuk teknologi GSM, yaitu perintah SMS seperti AT+CMGS (mengirim SMS),

AT+CMSS (mengirim SMS dari media penyimpanan), AT+CMGL (daftar SMS)

dan AT+CMGR (membaca SMS).  Ada dua macam perintah pada AT

Commands.  Yaitu perintah dasar dan perintah yang diperluas (extended).

Perintah dasar AT Commands tidak diawali dengan “+”.  Contoh : D (Dial), A

(Answer), H (Hook control) and O (Return to online data state) adalah perintah-

perintah dasar AT Commands. [HOM-13].


